REVISTA CONTRACULTURAL A L’ABAST DE BEN POCS

Els processats

Editorial
Rebus sic stantibus
Quan constatem que som molts
els qui coincidim a fer diagnosis
catastròfiques sobre l’estat de la
cultura i de la civilització en general,
és fàcil que ens assalti un dubte: si
som tants els que pensem el mateix i
no ens conformem amb l’estat de la
qüestió, això potser vol dir que no
som tan pocs.
Per això insistim a extreure
d’aquestes diagnosis un sentit
apocalíptic de família. Nosaltres no
inaugurem pantans; llegim, escrivim, i
per aquest motiu seguim en aquest
Procés a l’abast de ben pocs –amb la
quimera que potser cada cop som
més.
Esclar que la solitud del cuc és
engatadora. Què n’esperem, del
rastre? Olor i dolor. Compartir ja té
preu.
En tot cas, rebus sic stantibus, no
se’ns acut res més que continuar,
encara que el cavall de Béla Tarr hagi
decidit deixar de menjar.
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El discret encant
Anna Lloveras

J. D. Salinger
L’any 1968 Andy Warhol pronuncià la famosa frase,
que repetiria en moltes altres ocasions: “En el futur
tothom tindrà 15 minuts de fama”. Amb la progressiva democratització, també, de la fama, molts s’han
pres seriosament el postulat i, com Warhol, consideren que la fama és un dret. De fet, aquest fenomen
exclusivament humà i impensable a la natura alguns el consideren “una construcció cultural”.
La fama en si mateixa no és res menyspreable o
vil, i menys quan prové del treball, el geni o l’esforç.
Famosos en diferents àmbits han consolat des de
temps immemorials els qui no ho serem mai amb
les seves vides i gestes apassionades, obres imprescindibles o moments inoblidables. No és sempre un
estadi fàcil de portar, ans al contrari, pot ser realment incòmode i contraproduent, sotmès als judicis
de qualsevol i de caràcter efímer. Un exemple sempre a mà en la literatura és el cas de J.D. Salinger.
La fama l’abassegà de tal manera amb la seva primera novel·la que s’escapolí per sempre més de la
vida pública.
Salinger representa el zel extrem, en tot cas respectable. Tot al contrari del que perpetra un rest
interminable d’éssers sortits de diferents àmbits,
artístics o no, que circulen a bastament per tot tipus
de mitjans. Com tothom sap i s’accepta, la indiscreció és actualment una via ràpida per a captar la
notorietat.
Policia, periodistes, paparazzis, programes televisius… –agents clàssics de la destrucció total de la
vida privada– ja no estan sols. Els sequaços floreixen com a bacteris a l’entramat en xarxa del ciberespai. Els còmplices pul·lulen i van disfressats, però
l’objectiu és el mateix de sempre: comerç i control.
Ja els va bé que es confongui la informació amb el
safareig. Així la desfilada d’indiscrecions és imparaJULIOL
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ble i es retroestimula a diverses bandes: l’ànsia sense escrúpols de mercadejar amb qualsevol cosa, el
voyeurisme més desendreçat i, esclar, la inconsciència entusiasta del que anhela celebritat a vés a saber
tu quin preu.
Patim una autèntica saturació de minuts de fama
servida com una ganga. La nostra societat ultranarcissista aplaudeix i assimila el seu dret a tenir-ne i a
atorgar-la, amb rebequeria si cal. Aquesta fama
igualadora fascina les ànimes més indigents perquè
la comprenen, la poden superar si volen, amb procacitats més encandaloses, sense esforç ni talent.
Només cal ensenyar misèries sens fi. A l’altra banda
de la galeria de monstres, n’hi ha més que fan cua.
Què ens duu a aquesta neurosi col·lectiva? L’economia en mans demencials, la proliferació tirana de
gadgets tecnològics (que no ens fan més feliços i sí
menys lliures), la globalització indiscriminada de
costums que desprestigia la independència i la individualitat, l’educació reduccionista, l’anarquia cultural… i milions de motius més que causen el caos
de l’home modern. Com rebaixa cadascú aquesta
tensió diària, a quin contrapès s’agafa, com se sobreviu? Tants caps, tants barrets.
Tot això no hauria d’amoïnar l’individu discret
que s’aparta dels fenòmens anormals si no fos que
en rep, de retruc, algunes conseqüències. La deflagració d’aquest artefacte explosiu s’expandeix fins
als llocs més recòndits, les rèpliques simiesques deixen petja per tot arreu. I és que hom necessita, de
tant en tant, regraciar-se amb els seus semblants,
observar les millores i l’evolució del progrés, bàsicament per conservar sa i estalvi el propi tremp.
Com bé es diu, el sentit comú és el menys comú
dels sentits, i el del ridícul, el dic de contenció infal·lible. Hi ha parcel·les que haurien de ser inviolables i la intimitat és la més pregona. Res com la discreció per a custodiar-la.
Més que mai cal reivindicar que l’àmbit privat i el
públic són dos mons diferents per essència. El respecte d’aquesta diferència és necessari perque un
home pugui viure com un home lliure. El tel fi que
separa aquests dos mons és intocable. L’home que
esquinça aquest tel a l’altre és un criminal. L’home
que es forada el propi, un suïcida.
“Ulrich, que trobava de mal gust la nuesa de
l’ànima, es va recordar, en aquell moment, que la
majoria de gent mediocre que té l’esperit excitat
però que és incapaç de crear, té aquest desig de
representar-se.”
Robert Musil
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Estètica de la desaparició
Oriol Ponsatí-Murlà
La imatge que aquestes línies acompanyen és considerada la primera fotografia on hi apareixen figures
humanes. Porta per títol Boulevard du Temple i la va
captar l’inventor d’origen basc Louis Daguèrre (forma francesa d’Aguirre) a París la primavera de 1838.
Tècnicament, la imatge és un daguerrotip perquè
pren com a base una placa de coure platejat. Tot i
que porti el seu nom, Daguèrre no es va inventar
aquest procediment de fixació fotogràfica sinó que
va desenvolupar (i es va aprofitar d’) un invent previ
del seu soci Joseph-Nicéphore Niépce. Aquest darrer
es va avançar a Daguèrre, aconseguint fixar, amb
una exposició de vuit hores de durada, una vista de
la ciutat de Le Gras des d’una finestra de la seva casa d’aquesta localitat de Saint-Loup-de-Varennes
(Borgonya). Després d’una exposició tan llarga és
comprensible que la fotografia de Niépce permeti
intuir, només, els contorns d’un parell d’edificis i
que, bona part de la imatge estigui ocupada per les
ombres que el recorregut del sol va anar projectant
al llarg de l’exposició fotogràfica. Res a veure amb la
nitidesa de la fotografia de Daguèrre del Boulevard
du Temple de París. Per a l’obtenció d’aquesta imatge, el seu autor va necessitar una exposició de només uns deu minuts de durada.
La fotografia és presa des d’un punt prou elevat
com per captar ben bé un parell de centenars de
metres del cèntric Boulevard du Temple parisenc,
que uneix la Place de la République i la de la Bastille. Va ser feta a ple dia, a una hora amable, probablement a mig matí d’un dia lluminós i destapat. Per
a tots nosaltres, que hem conegut un París permanentment bulliciós, la imatge resulta necessàriament
enigmàtica: és la primera fotografia on hi apareixen
éssers humans... però només dos! En primer terme,
el lector podrà apreciar fàcilment la silueta d’un
home dret, amb la cama flexionada davant d’un altre
home, de silueta lleugerament més difusa: són un
vianant i un enllustrador fregant-li les botes. Si no hi
aparegués ningú, la imatge resultaria força menys
desconcertant. Però que en un carrer tan cèntric de
París, a una hora ben normal i al llarg de deu minuts hi apareguin només dues persones resulta, com
a mínim, cridaner. I la clau rau, precisament, en el
temps d’exposició de la fotografia. Durant els deu
minuts que Daguèrre va exposar la seva placa a la
llum, per aquest boulevard hi van passar centenars
de persones. La majoria, probablement, a peu, atrafegats. Altres en berlina o en bicicleta. Fins i tot els
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passejants més lents, però, restaren massa poca estona sota la mirada de l’invent de Daguèrre per poder
ser fixats en la placa de coure. Només un vianant i
un enllustrador van estar-se prou estona quiets per
aparèixer a la fotografia. Qui es mou, ja se sap, no
surt a la foto.
Boulevard du Temple ha passat a la història, precisament, per aquests dos personatges desconeguts. Un
humil enllustrador de botes i un vianant un xic
menys humil però no pas il·lustre. O potser sí, vés a
saber. Potser aquest vianant era, posem per exemple,
Victor Hugo. El 1838, Hugo tenia 36 anys, una edat
que bé podria escaure a la silueta desdibuixada de la
fotografia. Vivia no pas gaire lluny de Boulevard du
Temple, a la Place des Vosges (a tocar d’on viu actualment Dominique Strauss-Kahn). La tardor d’aquell any estrenaria Ruy Blas a la Salle Ventadour i
potser aquell matí n’havia enllestit els darrers versos.
Havia sortit a passejar, acompanyat de la satisfacció
que dóna la feina enllestida, i decidí aturar-se davant
d’un enllustrador, més per donar-li conversa i allargar la passejada que altra cosa. Però fins i tot si una
hipòtesi d’història-ficció com aquesta pogués ser
confirmada (que no ho pot ser), la imatge continuaria cridant molt més l’atenció per tots els personatges que hi (des)apareixen que no pas pels dos que hi
són plasmats. Per a la història de la fotografia,
aquesta imatge sempre serà la primera que va aconseguir immortalitzar dos éssers humans sobre una
placa de coure platejat. Per a qui interessin més els
viaranys de l’estètica que no pas les simples constatacions històriques serà la primera fotografia que va
aconseguir immortalitzar la desaparició de centenars de persones. Com succeeix gairebé sempre en
tota obra d’art, allò que diu és el menys interessant.
Allò que amaga, en canvi, empeny des de la profunditat amb una insistència insòlita. La massa oculta
de l’iceberg. Cada cop que tornem a contemplar la
fotografia de Daguèrre tota l’atenció ens fuig cap a
aquest carrer amplíssim i desert, des d’on un murmuri de centenars de veus d’invisibles sirenes ens
crida. «Atura el teu vaixell i a la nostra veu dóna
orella!»
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Cèsar August Jordana, més enllà
de la pulcritud Josep Maria Benet i Jornet
Quan vaig llegir El món de Joan Ferrer, Cèsar August Jordana era un novel·lista negligit per quasi tothom. Però
aquell llibre, que encara espera, si no m’erro, l’anàlisi exhaustiva que mereix, continua semblant-me un dels intents
narratius més ambiciosos que va produir la literatura catalana després de la guerra. El de Jordana és un cas ben
curiós; va passar d’intents tocats d’una certa llibertat avantguardista a productes de consum que no s’avergonyien de
si mateixos (però que van servir per a etiquetar-lo globalment d’una manera partidista i fal·laç) i va acabar produint
un parell de novel·les, una novel·leta i un parell de contes de prou categoria com per a poder competir amb qualsevol escriptor dels que durant temps van gaudir, en els cercles reduïts que s’interessaven per la literatura catalana,
de molt més prestigi que no pas ell.
Truncada a Xile el 1958, l’obra de
creació de Cèsar August Jordana
és poc abundant i no ha obtingut
cap consideració especial per part
de la crítica. Els qui s’han dedicat
a catalogar la novel·lística catalana
moderna li concedeixen un comentari discret, amable i breu. És
veritat que, pel que li conec, fins a
l’aparició pòstuma d’El món de
Joan Ferrer, Jordana no passava de
ser, qui ho sap, un autor correcte i
pulcre —qualificatius que se li venien aplicant i que ell ja odiava—,
però de poca volada. De tota manera, cal dir que obres com Quatre venjances i Una mena d’amor
mereixen, i suportarien amb dignitat, una revisió.
Quatre venjances (1923), el seu
primer llibre, reuneix quatre narracions de longitud desigual, la
darrera de les quals ocupa la meitat material del volum. Ignoro les
fonts on anà a pouar en escriure’l,
potser en alguna de les que ha
indicat Rafael Tasis per a altres
obres del mateix Jordana. Sigui
com sigui, el que hi trobem és l’ús
d’un humor irònic i escèptic, de
caràcter clarament anglosaxó, una
tria de solucions argumentals absurdes que l’apropen, sospito, al
joc avantguardista, i una utilització desimbolta dels mites bíblics
que l’ortodòxia deuria mirar amb
disgust. No crec que hagi estat
assenyalat, i algú més competent
hauria de comprovar-ho, però pot
observar-se que els elements citats
són semblants als que una mica
JULIOL
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més tard conferirien personalitat
pròpia als components de l’escola
de Sabadell, a Trabal, a Joan Oliver, a aspectes jovenívols de la
Rodoreda. Més exactament, La
venjança del sol, la primera de les
quatre narracions, ens acostaria a
les cabrioles avantguardistes de
Trabal, i La venjança del frare, l’última i més llarga, inclou, per
exemple, un Diari de Noè en el

Cèsar August Jordana
qual el to general, per descomptat,
però fins i tot troballes com la de
la influència d’un colom inquietant damunt del patriarca, ens
recorda altres de paral·leles a Allò
que tal vegada s’esdevingué. Els lligams reals entre Jordana i aquests
escriptors els desconec, per bé
que un recull de contes seus, en
general mediocres, aparegué publicat per «La Mirada»; en tot cas,

a efectes de localització dins la
història de la literatura, el precedent pot resultar digne de ser tingut en compte.
Una mena d’amor (1931), llibre
que un personatge de la Rodoreda, Aloma, comprarà i llegirà d’amagat de casa seva —la citació és,
si més no, curiosa—, apareix escrit
en un estil molt treballat, imprimint a la prosa un ritme que per
moments, sobretot en descriure la
plenitud de l’acte sexual, esdevé
pràcticament poemàtica, aspecte
que ja fou assenyalat per Rafael
Tasis. El tema de la novel·la, la
història d’unes relacions sexuals
des que s’inicien fins que s’exhaureixen, és tractat amb una notable
absència d’angoixes i de traumes.
L’anècdota s’inicia quan el jove
protagonista roba una quantitat
important en metàl·lic que li ha de
servir per a comprar la dona que
desitja. És perfectament possible
d’imaginar alguns dels grans novel·listes catalans del moment, un
Puig i Ferreter, un Juan Arbó, iniciant de la mateixa manera els
seus llibres. En ells, però, el desenrotllament hauria estat, quasi a
la força, un enfilall de neguits, de
turments interiors, i el desenllaç
hauria tingut caràcters de catàstrofe, de tragèdia: conseqüència
lògica de les influències d’escriptors com Dostojevskij. Però Jordana, seguint o no seguint Lawrence,
trià un camí totalment divers. Així,
el lladre podrà satisfer la seva
passió, i al final de la novel·la cap
PÀGINA
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maldecap no vindrà a amargar-li
el goig de l’aventura viscuda. És
una altra concepció del món, una
altra tradició, que entre nosaltres
seria representada potser també
per la Fanny de Carles Soldevila.
He procurat explicar que almenys alguns dels intents narratius de Jordana anteriors a la guerra ofereixen, em penso, prou interès per a fer-lo sobresortir d’una
anònima corrua de noms menors.
Però el cert és que la imatge que a
mi com a lector me’n podia arribar era una imatge despersonalitzada, sense atractiu. Un reflex, a fi
de comptes, de la que ens oferia la
crítica, si és que n’oferia alguna, i
que es va veure reafirmada amb
la indiferència, matisada, que presidí l’aparició pòstuma de la seva
última novel·la, El món de Joan
Ferrer.
Dividida en nou capítols, El món
de Joan Ferrer (1971) ens mostra
un fragment de la vida quotidiana
d’un exiliat català instal·lat a Buenos Aires, en certa mesura el mateix Jordana. Els millors comentaristes van dir que ens trobàvem
davant la història d’un desgast,
d’un trencament intern, el que
pateix un desarrelat d’edat
avançada. Jo no estic completament segur que es tracti fonamentalment d’això; en tot cas ho és de
forma subsidiària. Crec que, si es
planteja únicament així, la novel·la
resta molt minimitzada respecte al
seu abast real. El tema d’El món
de Joan Ferrer, molt ambiciós, és,
bàsicament, el que el mateix títol
indica. Es tracta, ni més ni menys,
de donar-nos la visió completa del
món d’un home; en definitiva, del
món. I no de manera desordenada
o a l’atzar, segons com sembla en
aparença, dels records, les impressions o la inspiració del moment,
sinó seguint un mètode rigorós i
d’ampla volada. El constant no
passar res del curs narratiu, la
grisor dels incidents d’una vida
anodina, sospito que han enganyat
el judici dels pocs comentadors
que han volgut ocupar-se’n. Hom
hi ha vist el valor d’un testimoJULIOL
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Virgina Wolf
niatge, el domini d’uns recursos
narratius; l’abast d’aquests recursos i d’aquell testimoniatge ha
passat desapercebut. La crítica
madura li ha dedicat un comentari amable, de comiat necrològic, la
crítica jove ha respectat l’ofici i la
maduresa. I prou. Voldria oferir,
doncs, les meves impressions sobre el que considero que és un
dels més complexos intents novel·lístics catalans que han aparegut aquests darrers anys.
Confesso que la meva lectura
també va anar molta estona pel
camí de la inadvertència. A cada
capítol els mateixos petits incidents, una repetició de gestos quotidians caiguts una mica a la bona
de Déu, sense més relació entre

ells que la d’enriquir per acumulació una crònica d’exili. Avançat
el capítol cinquè, però, alguna
cosa em va cridar l’atenció. També aquí es repetien, sense aparent
lligam mutu, els fets minúsculs,
les reflexions, les observacions, les
converses..., però hi havia una insistència estranya en la descripció
d’aliments comestibles. Vaig adonar-me que sota l’aparent diversitat aquell era un capítol monogràfic i, segons vaig improvisar
mentalment, seria dedicat al sentit
del gust. Però si el capítol obeïa a
un pla clarament preconcebut,
era lògic suposar que el mateix
succeïa amb els altres. Replantejada la novel·la, a poc a poc descobria que, sota la grisor àtona del
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conjunt, s’amagava una estructura
fèrria i totalitzadora, una estructura que venia a inspirar-se en un
dels llibres cabdals de la literatura
del segle xx. El deambular constant i repetit de Joan Ferrer per
carrers o per interiors pot, com ha
estat assenyalat, recordar vagament Mrs. Dalloway, però la semblança no veig que passi gaire enllà. En tot cas, el que sorprèn que
ningú no hagi observat és que El
món de Joan Ferrer, a una escala
menor, deixem-ho clar, però no
per això menys rigorosa, pretén de
seguir l’experiència de l’Ulisses. A
l’obra de Joyce, assistim, durant
tota una jornada, des que s’aixeca
fins que la seva dona l’acull
avançada la nit, al deambular d’un
home vulgar, Mr. Bloom, pels ambients de Dublín. No li succeirà
res de veritablement interessant,
serà un dia com qualsevol altre, i
els incidents, insignificants i múltiples, es barrejaran en un suposat
caos, en una proliferació d’aparença innocent. El món de Joan
Ferrer ens mostra nou dies de la
vida del protagonista, comptats
des que s’aixeca al matí fins que
s’adorm a la nit. I allò que li passa
al llarg dels nou dies no és res,
són nou dies exactament sense
història, així com és un dia sense
història el de Mr. Bloom que Joyce ens proposa. Vet aquí una cara
de la moneda. Pel que fa a l’Ulisses, l’altra cara és que estudis i
interpretacions van posant al descobert l’extraordinària arquitectura de la novel·la, i avui sabem que
a cada capítol corresponia una
part del cos humà, un art, un color, etc. A través de les hores anodines d’un home anodí, Joyce ens
proposava una obra d’ambició
total. La novel·la de Jordana, més
modesta, segueix un camí paral·lel.
Inicialment vaig pensar que
potser el capítol cinquè, aquell
que m’havia cridat l’atenció, era
dedicat, com ja he dit, al sentit del
gust. Comparant els diferents capítols, vaig comprendre que m’havia equivocat, i el veritable sentit,
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alhora lligam entre ells, acabà
apareixent. Així, resultaria que els
set primers s’organitzen respectivament al voltant de la supèrbia,
l’avarícia, la luxúria, la ira, la gola,
l’enveja i la peresa, és a dir, al voltant dels set pecats capitals. A ells,
al mateix temps, l’autor hi confronta, diria, les virtuts cardinals
corresponents. La frase amb la
qual comença el llibre, i que Jordana ha procurat que semblés
una atzagaiada provocada pel pas
del son a la vigília, cobra aleshores la seva veritable dimensió: «Va
despertar-lo la trompeta del Judici.» La novel·la, entre altres coses,
serà el judici global de les passions de l’home, és a dir, de tot
allò que concerneix l’home. Queden penjats, en aquest recompte,
dos capítols, el vuitè i el novè. Una
lectura mínimament avisada ens
fa veure que, acabada la re-visió
d’aspectes més parcials, el vuitè
planteja el problema de la mort, i
que el novè i darrer proposa l’afirmació de la vida.
La complexitat d’arquitectura i
d’intenció no s’atura aquí perquè,
si no m’equivoco, al vici i virtut
proposats en cadascun dels set
primers capítols fa correspondre
una ciència d’alguna manera amb
ells relacionable. Al capítol de la
supèrbia, Jordana reflexiona sobre
política; al de l’avarícia, sobre
economia; al de la luxúria, sobre
psicologia; al de la ira, sobre lin-

güística; al de la gola, sobre medicina, al de l’enveja, sobre literatura; i al de la peresa, sobre matemàtiques.
L’intent de presentar-nos la totalitat del microcosmos humà no
oblida cap zona; per tant, al costat
de les activitats diürnes i conscients del protagonista ens és donada amb puntualitat, també a
cada capítol, la turbulent proposta
d’un somni, d’una experiència del
subconscient, experiència que
només serà objecte d’interpretació
explicitada, com era natural d’esperar, al capítol dedicat a la psicologia, capítol que també, en conseqüència, és el que s’ocupa de la
luxúria, del sexe. Qui vulgui
conèixer íntegres les peces del joc
haurà d’analitzar aquestes zones
oníriques del llibre.
No he exhaurit tota la riquesa
dels fils conductors de la novel·la.
He indicat, únicament, alguns aspectes mostratius de la seva ambició. Caldria que els experts n’emprenguessin un estudi complet
fins a descobrir la totalitat dels
nervis que mantenen l’edifici.
Intentaré exposar el funcionament de la novel·la a través de la
descripció sumària de qualsevol
capítol. Del sisè, per exemple.
Heus ací el que ens diu una primera lectura, innocent i inadvertida. A Joan Ferrer el desperta,
com sovint acostuma a passar-li, la
piuladissa del carrer. Encara estirat al llit, divaga pensant en ocells,
en éssers alats, en viatges en avió,
en paisatges contemplats des de
l’aire. Una mica més tard s’observa davant del mirall, fa comentaris sobre la calvície, medita la
conveniència o no conveniència
d’utilitzar capell i, en general, descriu severament la seva cara. Després, a partir de la intervenció
d’una serventa, pensarà en l’amor
com a comunicació entre intel·ligències. Surt al carrer, passen
avions, contempla les falles dels
arbres. Recorda, més tard, la seva
amistat, a Barcelona, amb Carmel
Margenat, i la magnífica carrera
intel·lectual d’aquest. Mentre caPÀGINA
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mina, Joan s’entreté improvisant
versos, d’una manera un si és no
és poca-solta. Més tard farà la
migdiada i tindrà un somni tan
aparentment indesxifrable com ho
són tots els somnis. A la tarda, en
la seva tasca de redactor d’informes de llibres per a una editorial
de Buenos Aires, li toca de comentar una biografia sobre Miquel
Àngel, i això el fa reflexionar sobre la grandesa però també les
servituds d’aquest tità. A continuació medita sobre dues actituds
possibles davant la vida, la d’aquells que no accepten res més
enllà del dos i dos fan quatre i la
d’aquells per a qui sistemàticament dos i dos fan cinc. Mirant-se
per darrera vegada davant del
mirall, decideix que no enveja
ningú i que si li donessin a triar
tornaria a ser ell mateix.
Llegint d’una altra manera, veurem l’articulació, la interde-

pendència de temes a primera
vista col·locats casualment l’un al
costat de l’altre. Divagant sobre
ocells, sobre viatges en avió, descrivint-nos el seu cap, l’autor ens
introdueix en la proposta de l’episodi des dels aspectes més
epidèrmics. Ens parla de l’activitat
humana considerada com a més
elevada, de l’activitat intel·lectual, i
comença situant-nos davant d’objectes físicament elevats, a descriure’ns la part superior del cos
humà, la que conté el cervell. Al
mateix temps l’enveja, la passió
que correspon al capítol, apareix
ja a través de petites observacions:
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«Altrament, no necessitava pas
ales per a volar més enlaire i més
lluny que els pardals i podia dir
que no els envejava.» (p. 195) «
¿Per què havia d’envejar forres de
cabell, ondes, rulls i altres ornaments capil·lars?» (p. 200). « Envejava potser el cabecita negra amb
el qual la veuria tornar a festejar
un d’aquells dies?» (p. 202). Meditant sobre les seves fracassades
relacions matrimonials, destacarà
un únic fet final, una experiència
de comunicació telepàtica entre
marit i muller, una comunicació
directa entre cervells. Aquesta era
la visió fragment que de les relacions afectives pertocava donar
aquí; les altres, la sexual, o la de la
convivència, tenen un lloc assignat
a altres moments de l’estructura
narrativa. A continuació, Joan Ferrer surt al carrer, i la seva mirada s’adreçarà constantment a la
part alta del que l’envolta, al cel
en particular, a les fulles dels diversos arbres. És ara quan penetra
en els records de la seva amistat
amb Carmel Margenat i ja estem
avisats d’avançada que aquesta
serà la història d’unes relacions
intel·lectuals, més en concret, una
descripció d’aspectes del món literari segons l’òptica de Joan Ferrer. Carmel Margenat, «rabassut»,
amb «cara de vella, i la sensació
que transmetia d’haver nascut
amb ulleres», que d’adolescent vol
inventar un idioma internacional,
de «nas dantesc», que supera intel·lectualment Joan, que aquest
de mica en mica comença a envejar, que es converteix en un erudit
en llengües clàssiques, gran poeta
a partir de la publicació d’un
primer llibre de nom simple, que
tradueix del grec i del llatí i que
manifesta la seva propensió a l’alta crítica a través «de les seves
marginalia», és una transposició en
clau del traductor d’Homer i dels
tràgics grecs, del poeta de les Estances i autor de llibres de crítica
com Escolis i altres articles i Els
marges, de Carles Riba. Joan Ferrer, barrejant admiració i enveja,
baixa el personatge del pedestal i

el pinta amb certa acritud, complaent-se a explicar-ne alguna debilitat, criticant els seus darrers
llibres i l’escola que amb la seva
obra ha creat, escola presidida per
un Trinitat Fillol que segurament
pretén d’al·ludir a Joan Triadú.
Després, Joan Ferrer sembla
abandonar l’evocació de la intel·lectualitat barcelonina i, atret
pels reclams visuals i sonors del
carrer, anirà, a l’atzar d’aquests,
confegint un poema l’elaboració
del qual ens és explicada i detallada, i que esdevé, en realitat, una
crítica ferotge, potser superficial
per no exempta de malícia, de la
poètica de Carles Riba, que, però
—ni a ell ni Carmel Margenat—, no
menciona ara per res. A primera
hora de la tarda, endormiscat,
deixarà que del subconscient es
disparin en llibertat admiració i
enveja, en una confusió en la qual
les nou muses clàssiques, Margenat/Riba i el triomf intel·lectual de
Joan Ferrer adquireixen formes
grotesques. Una mica més tard,
com he indicat, fa l’informe d’una
biografia sobre Miquel Àngel, però
les seves consideracions sobre el
tità es generalitzen per abastar els
genis en general i, de nou, Carles
Riba en particular. Per si ho dubtàvem, una frase que abans havia
estat posada en boca de Carmel
Margenat i que ara trasllada, gairebé calcada, a la de Miquel Àngel, «Com m’he de veure per la
meva bona fe!» (ps. 212 i 218), ens
treu de qualsevol dubte. Acabada
la lleugerament adversa meditació
sobre els genis, Joan Ferrer, procedint per eliminacions, enfrontant-se als ribians però també a la
posició oposada, exposarà l’estètica pròpia, una estètica d’equilibri.
I ja definit, es mirarà al mirall,
abandonarà l’enveja gràcies a sentir-se part necessària de l’edifici
d’una cultura i acabarà, en una
superació final, acceptant-se a si
mateix. Veiem, a través de l’exemple d’aquest capítol, l’íntima
relació arquitectònica de les parts
i com moments sense aparent interès en si mateixos, relacionats
PÀGINA
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amb els altres, descobreixen la
seva autèntica cara. El procediment general utilitzat potser mereix un comentari més extens.
En una de les escenes del capítol
que he intentat d’esquematitzar, el
protagonista, davant del mirall,
ens fa la descripció del seu cap.
Sols del cap. L’aspecte físic del
personatge es va completant, per
fragments, al llarg del llibre. De
tant en tant se’ns dóna un aspecte
parcial, aquell que pot relacionarse amb un tot, amb una mena de
cercle concèntric, que forma la
unitat del capítol corresponent.
En efecte, aquests cercles concèn-
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trics són la base estructural de la
novel·la i el mateix autor és qui
ens ho adverteix quan Joan Ferrer, referint-se a una obra que
projecta i que no és altra que la
que el lector té a les mans, diu
que li agrada «observar com es
dibuixava la seva línia general o,
més aviat, com s’eixamplaven,
trèmuls, els seus cercles concèntrics» (p. 298). La relació entre els
temes que proposa el llibre no
s’estableix horitzontalment, sinó
en vertical, perquè els diversos
cercles són altres tants talls realitzats en la matèria narrativa, de
dalt a baix. Així, els motius que

Jordana toca a cada capítol, no els
exhaureix immediatament en tota
la seva possible extensió, sinó, al
contrari, únicament en aquell
punt on els talla el cercle concèntric. No els relaciona horitzontalment amb els altres temes del mateix nivell, sinó verticalment amb
els corresponents de cadascun
deis estrats de l’obra, des de la
superfície de la trivialitat més
anodina fins al darrer nivell del
subconscient, mostrant d’aquesta
manera el parentiu, el lligam entre l’aparent incomunicació dels
estrats. Si ens és descrit un aspecte del físic de Joan Ferrer, seguim
amb l’exemple, a continuació no
vindrà la descripció dels altres, el
tors, les cames, els braços, sinó els
trets d’altres nivells que l’autor
pretén de relacionar, com, per
exemple, un aspecte del medi circumdant del protagonista, records
del passat, unes preocupacions
intel·lectuals, una visió de la societat, les ombres del subconscient
etc. Al final de l’obra, tancat el
novè cercle, unint els diversos
trets de cada estrat, de cada nivell,
obtindrem per primer cop la totalitat de la doble visió, horitzontal i
vertical, del món de Joan Ferrer.
Tot actua i tot es relaciona als nivells més desparellats, no hi ha
compartiments aïllats.
Mitjançant aquesta tècnica intenta que la realitat no sigui falsejada
i que aparegui en el seu complex
entreteixit.
Una anàlisi completa de la novel·la descobriria les relacions que
il·luminarien millor l’arquitectura
general de l’obra, i que rectificarien potser algunes de les meves
apreciacions. Però si m’he decidit
a donar-les ha estat perquè ¿qui
puc esperar que s’ocupi de Cèsar
August Jordana, aquest difunt mig
oblidat? I per això ‘he volgut explicar com, contra l’efectisme fàcil
i epidèrmic, contra l’obscuritat
aparatosa i buida, contra la improvisació genialoide i adotzenada, Jordana aixecava en El món de
Joan Ferrer la bandera de la complexitat i del rigor.
PÀGINA
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Als catalans ens agrada el nostre
teatre? Enric Gallén
A Carles Capdevila i Recasens, In Memoriam

En els malauradament encara
idealitzats anys trenta, Carles
Capdevila, un escriptor, periodista,
traductor i home de teatre complet, un punt de referència inestimable d’aquell temps, es lamentava de manera raonada i fonamentada de la desafecció que patia el teatre català per part dels
sectors socials que li donaven suport des de la segona meitat del
segle dinou. La queixa la plantejava al cap d’un any que Catalunya
comptés amb govern propi i una
conselleria de Cultura que, sota la
fèrula de Ventura Gassol, no va
aconseguir la institucionalització
del teatre català, deixant de banda
les decisions polítiques que sobre
el tema van ser adoptades de manera excepcional durant la guerra
i la revolució.
Per a Capdevila, per més autors,
obres, fets i manifestacions diverses que s’haguessin produït al
llarg de seixanta anys de vida, el
teatre català se sostenia sobre uns
estaments exclusivament populars
que tenien com a llindar determinats -i comptats- sectors de la burgesia mitjana catalana, i especialment barcelonina. Casat amb una
actriu característica, Emília Baró,
reconeguda com a mestra per la
jove Núria Espert dels primers
anys cinquanta, Capdevila no s’estava d’assenyalar en un article a
Mirador que: “entre tots no hem
sabut o no hem pogut superar el
concepte de teatre d’aficionats
que l’infantava”, i afegia: “l’hem
volgut redimir del tipisme convencional, del localisme sorneguer
amb què volgué excusar la gosadia de néixer, però no l’hem sentit
mai prou nacional per a exigir-li
l’esforç, la preparació, la base, la
jerarquia social i literària que tots
els països, fins els que el creaven
en èpoques tan modernes com
nosaltres –Rússia, Hongria, Polò-
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nia, posem per cas–, reconeixien
als seus teatres nacionals.”1
Perquè durant el període republicà ni es va institucionalitzar el
teatre català, com s’havia estat
demanant des de finals del dinou,
ni tan sols es va poder mantenir ni
fidelitzar UNA escena professional
–l’empresa de Josep Canals, la
plataforma bàsica de suport al
teatre català, va plegar el mateix
1932. El nostre teatre va viure durant l’etapa republicana una situació tirant a precària. Si excloem Sagarra, sempre present en
la cartellera barcelonina, i la continuïtat d’un teatre popular basat

Margarida Xirgu
en la tradició del sainet, el melodrama, el vodevil i la revista que
comptava amb el suport inqüestionable de la companyia de Josep
Santpere al Paral·lel, què més de
clarament significatiu es pot destacar d’una escena i un públic que
rebia sovint amb més complaença
i agraïment les companyies professionals que feien teatre espanyol (i també estranger en castellà) que les que representaven de
manera quasi exclusiva el nostre
teatre? Un altre apunt a conside-

rar: Carles Soldevila, un dels homes de teatre més nobles de l’escena catalana del segle passat, no
se’n va sortir en els seus esforços
per culturalitzar i catalanitzar, tot
assajant un model genuí de teatre
de bulevard, el públic burgès barceloní, que s’estimava més anar a
veure, posem per cas, Margarida
Xirgu en les seves estades a Catalunya representant teatre espanyol, com abans també ho havia
fet amb les visites de la companyia de María Guerrero.
En el breu període republicà, la
situació diglòssica de la realitat
cultural catalana no es va modificar gens ni mica. El nostre teatre
d’“aficionats” poques vegades va
cridar l’atenció dels sectors més
benestants de la nostra societat,
que tendien a rebutjar-lo o ignorar-lo amb un cert fàstic. Per a
ells, el teatre català no era sinó un
teatre de “faixa i espardenya”, en
un sentit despectiu. No els representava ni socialment ni culturalment ni en les seves pretensions
intel·lectuals.
Que la dictadura franquista no
va arreglar el panorama del nostre teatre, sinó empitjorar-lo, ja és
prou sabut i debatut. A banda de
la prohibició inicial de representar textos dramàtics catalans (clàssics i contemporanis), fins als anys
seixanta tampoc no es van autoritzar les traduccions del teatre estranger en la nostra llengua. El
teatre català havia sobreviscut,
paradoxes de la història, per la
perseverança i el suport del conjunt de grups de teatre d’aficionats de tot el país (també gràcies a
algunes companyies i intèrprets
professionals), que el van representar tan bé com van saber, amb
escassos mitjans i sovint d’una
forma rudimentària, fins que en
els primers anys setanta el seu
món també va ser engolit o re-
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convertit. Mentrestant, en la dècada dels seixanta/setanta, va aparèixer una nova generació de
dramaturgs que no es va identificar, sinó més aviat va rebutjar,
amb algunes excepcions, el llegat
de la tradició dramàtica autòctona, greument delmat des del punt
de vista escènic per les circumstàncies. L’empremta del teatre realista espanyol, el teatre
nord-americà, el teatre de l’absurd, el teatre epicitzador d’expressió alemanya, els angry young
men, entre altres manifestacions
del teatre estranger de postguerra,
van estimular i esperonar l’ambició artística d’uns autors que, com
els seus remots predecessors de
l’etapa modernista, pretenien revolucionar el nostre teatre. Tanmateix van topar amb la impossibilitat de ser representats amb
regularitat, perquè els seus textos,
fins i tot els que eren premiats, no
van merèixer el vistiplau unànime
o global de la majoria dels grups i
directors enquadrats en l’anomenat teatre independent.
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Fos com fos, en els anys immediats a la desaparició del dictador,
quan es van posar els fonaments
de la democratització de la nostra
societat i el nostre país, en l’àmbit
del teatre, el paper destacat dels
grups i companyies procedents
del teatre independent, que no
assumien o reconeixien el text
com la seva carta bàsica de presentació, van marginar encara
més els autors de teatre català, els
que els eren contemporanis i
també els maleïts clàssics. Ni la
creació del Teatre Lliure ni la
primera etapa del Centre Dramàtic de la Generalitat (CDG) ni l’adveniment de la companyia de Josep M. Flotats van apostar en termes globals (òbviament sempre hi
ha algunes excepcions a la norma)
per promoure sense manies la
producció global dels autors catalans vius que continuaven escrivint amb la il·lusió i el desig de ser
representats en les millors condicions artístiques, les mateixes, si
més no, que rebien els autors estrangers. El CDG i la companyia

de Josep M. Flotats es finançaven
amb els pressupostos de la Generalitat de Catalunya; el Teatre
Lliure, que no era absolutament
públic, però que es mantenia
dempeus gràcies al suport econòmic de diverses administracions
públiques catalanes, i també de
l’Estat, no s’estava d’assenyalar
que estava “al servei del teatre
públic.”
Si es revisen les programacions
dels organismes esmentats, es pot
constatar que van funcionar fonamentalment com a plataformes
de producció i exhibició del teatre
estranger, clàssic, modern i contemporani. S’havia recuperat la
llengua catalana per al teatre estranger que es representava regularment, però només de tant en
tant es podia manifestar amb els
textos de collita autòctona.
Com a mínim fins a les darreries
dels anys vuitanta, completant la
significativa presència escènica
del teatre estranger, la dramatúrgia no textual va ocupar un lloc
destacat en una escena professio-
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nal que com a contrapunt sofria
l’anomenada travessia del desert
de l’autoria textual catalana. A
partir dels primers anys noranta,
l’aparició de la generació de Sergi
Belbel i companyia amb uns altres
models dramàtics va començar a
modificar la percepció crítica i
social que afectava el nostre teatre, i la nostra literatura dramàtica
en particular. D’aleshores ençà el
panorama teatral s’ha transformat
substancialment amb l’aportació
en la primera dècada del segle
vint-i-u d’una nova fornada d’autors amb una nova perspectiva
dels plantejaments dramatúrgics.
Mai com ara en la nostra història
contemporània la literatura
dramàtica catalana havia estat tan
present en l’escena professional,
pública i privada, i dins i fora del
nostre país. Com s’hi ha arribat?
La literatura dramàtica catalana
viu realment en el millor dels
mons possibles? Ara i ací, el teatre
català actual és un referent cultural assumit per la totalitat de la
nostra societat? L’assumeixen com
a propi els teatres institucionals?
Les empreses privades de mitjà i
gran format, l’han incorporat amb
regularitat en les seves programacions com han fet normalment les
avui mal anomenades sales alternatives? El teatre català de text
rep el mateix tractament i obté el
mateix reconeixement crític que
la representació d’un text qualsevol de les altres literatures
dramàtiques, grans,
mitjanes i
petites? Per què el nostre teatre
no es difon avui a través d’una
xarxa o una coordinadora nacional tenint en compte el nombre
important de teatres i locals de
titularitat pública que hi ha a Catalunya?
No pretenc oferir una imatge
negativa o descoratjadora de la
situació actual del teatre català.
Que quedi clar també que no hi
ha per part meva cap actitud ni de
desconsideració ni de menyspreu
en relació amb qualsevol manifestació del teatre estranger, clàssic,
modern, contemporani o actual.
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Només faltaria! Qualsevol cultura
amb cara i ulls, gran o petita, ha
d’acollir les manifestacions artístiques i literàries de les altres cultures, perquè ben seleccionades
ajuden a incentivar i fer créixer
artísticament i literàriament la
cultura que les acull. La qüestió és
una altra, té a veure amb l’autoestima o, amb l’altra cara de la moneda, l’autoodi cap a la nostra
literatura, cap al nostre teatre,
massa freqüent desgraciadament
a casa nostra. Tant hi fa una cosa
com l’altra. Si el nostre teatre
gaudeix avui de bona salut, això és
degut a una pila de factors que
han convergit en un moment determinat de la seva història. En
ressenyaré alguns: a) el caràcter
promotor desplegat per la Sala
Beckett, fonamentalment, i altres
locals i sales de mitjà i petit format, cada cop més presents i deci-

centivar l’experimentació teatral
com Radicals i ara NEO. Ha estat,
però, un pèl reticent a donar el
mateix relleu en la seva programació a la dramatúrgia catalana
com ho ha fet amb l’estrangera. Si
més no, alguns dels noms més
representatius de la dramatúrgia
catalana actual hi han tingut (i
tenen) la seva acollida significativa, i f) el paper emergent d’algunes plataformes i agents territorials com ara la Temporada Alta i
el Centre de Salt - Girona.
Una consideració més a afegir: si
la dramatúrgia genuïnament catalana gaudeix de bona salut, també
és degut al treball de fons,
d’autèntic obrador, que ha desenvolupat la Sala Beckett des dels
seus orígens, i també a la incorporació de la branca de Dramatúrgia
i Direcció en els programes docents de l’Institut del Teatre de

sius en la configuració de la nova
autoria catalana; b) la segona etapa del Centre Dramàtic, subsumit
en el Teatre Nacional de Catalunya a partir de la temporada 19981999, que va apostar per la dramatúrgia autòctona en forma de
borses a la creació i el projecte T6, encara vigent, i amb una
presència regularitzada de textos
clàssics i contemporanis en les
seves sales; c) l’aposta que han
manifestat per l’autoria catalana
en determinats moments empreses com Focus, Tres x Tres/Annexa
o Grup Balañà; d) l’aparició de
nous espais com La Seca - Espai
Brossa o el futur equipament de
la Sala Beckett en el Poble Nou,
concebut com la Casa de la Dramatúrgia Catalana, posem per cas;
e) el Teatre Lliure, avui ja un teatre de titularitat publica, ha promogut iniciatives destinades a in-

Barcelona, d’on han sorgit un
nombre significatiu d’autors en
les últimes promocions. Una jove
generació que ha tingut un paper
decisiu en l’ampliació i diversificació dels interessos professionals
dels dramaturgs catalans en el
marc del guionatge audiovisual,
posem per cas.
Què fa falta perquè en una de
les èpoques de crisi global més
dures de la història contemporània, que no podem obviar, el
teatre català assoleixi la seva plenitud? Per què encara es té la percepció que no s’ha aconseguit del
tot la normalització i regularització del nostre teatre, i concretament la presència escènica de la
literatura dramàtica catalana, més
enllà del paper exercit per les sales de mitjà i petit format? Sovint
un fals cosmopolitisme, bastant
estès socialment i intel·lectual-
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ment, ha fet passar boc per bèstia
grossa. Algunes de les manifestacions del teatre estranger, que
ofereixen el teatre públic o privat,
no han aportat res absolutament
de nou i diferent des d’un punt de
vista artístic i literari, i han estat
acollides amb un reconeixement
social, i especialment crític, que
en canvi no han merescut altres
propostes semblants d’autoria catalana. No ens enganyem, es tracta
d’una actitud provinciana, la de la
servitud sense límits al teatre estranger, que fa que a cops es perdi el cul davant de qualsevol producte forà en detriment de qualsevol creació o producció catalana, i encara més si es tracta d’encarar-se a la nostra tradició
dramàtica, tan distinta i tan semblant alhora a les altres, i que al
capdavall, ens agradi o no, ens ha
conformat com a poble al llarg de
la història.
Una altra qüestió: si comptem
avui amb una nòmina respectable
de dramaturgs, per què les empreses públiques o privades no es
refien d’ells i els encarreguen
també les versions o adaptacions
d’obres del teatre estranger, clàssic i contemporani? Si Mamet,
Hare o Veronese ofereixen les seves interpretacions dels grans textos de la dramatúrgia universal,
per què no es pot fer l’esforç de
demanar-ho als nostres dramaturgs perquè assumeixin aquesta
tasca. Tot plegat òbviament al
marge que els textos estrangers
puguin ser representats sense
adaptacions de cap mena, i que
les empreses teatrals apostin també per la creació original dels nostres dramaturgs.
No hem de sentir vergonya de la
nostra tradició, del nostre teatre.
Hem de saber apreciar també
propostes de renovació artística
com ara la de Hasko Weber, que
va oferir una interpretació, personal i enriquidora, de Terra baixa,
fidel a l’esperit del text de Guimerà, que no va ser prou reconeguda en el seu moment. O el muntatge que La Fura dels Baus va
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realitzar d’una Terra baixa oferta
al conjunt del país per televisió
l’11 de setembre proppassat, que
també va ser representada en un
espai teatral. Hem de fer tots els
possibles perquè el nostre teatre
de text, clàssic i contemporani,
sigui percebut i assumit avui
realment com a propi, com a nacional, per tots els sectors del nostre poble, com des de fa segles es
dóna en les altres cultures europees. Si ho aconseguíssim, podríem bandejar la consideració
que feia Capdevila: “El teatre català ha tingut un públic, però no
ha comptat amb un poble. Ha
tingut un públic, una clientela
captada d’una classe social poc
exigent espiritualment i socialment, i encara aquesta clientela
ha estat tan exigua, que representa una minoria insignificant.”2
Avui, quan el nostre teatre ja no
pertany a una “minoria insignificant”, però encara no ha estat
assumit i acceptat plenament per
tots els sectors socials del nostre
poble, hauríem de treballar tots
plegats, des de cada àmbit particular, perquè ho pugui ser: empreses
públiques i privades; professionals
i artistes del teatre; públic espectador de totes les condicions i
procedències. En un context
històric certament convuls, en què
les dificultats d’ordre material que
tots estem patint per les retallades
econòmiques afecten també el
món del teatre, i els dramaturgs,
en particular. Amb una disminució de les produccions autòctones,
amb el tancament de sales, amb
una minva dels pressupostos destinats als nous projectes, amb la
reducció econòmica o la desaparició de beques, premis i ajuts a la
creació, amb dificultats serioses
per difondre el teatre català tant
en l’àmbit nacional com internacional, etc. Potser fóra el moment
perquè les administracions polítiques catalanes fessin un esforç de
concreció i redefinició de les seves actuacions de suport i promoció del teatre català. Potser fóra el
moment ideal perquè es com-

prometessin definitivament pel
nostre teatre. Els teatres institucionals haurien d’enfortir la
presència escènica de la creació
dramàtica catalana en les seves
sales i espais d’exhibició, de la
mateixa manera que les empreses
privades, que reben algun tipus de
finançament públic per a les seves
activitats, podrien normalitzar la
presència del nostre teatre cada
temporada. Una més: les sales de
mitjà i petit format que tan sovint
han estat l’autèntica plataforma
de promoció del nostre teatre
haurien de rebre algun tipus d’atenció o protecció especial per
part de les nostres instàncies polítiques. Si és veritat que el nostre
teatre ha sabut connectar amb
sectors més amplis de la societat
catalana actual, sabrà aquesta societat, i els seus responsables i
dirigents polítics i culturals, defensar-ne la continuïtat en temps
difícils per fer-ne definitivament,
com Carles Capdevila reclamava
setanta anys enrere, un teatre
autènticament nacional?

1	
  “Als

catalans els agrada de debò el teatre
català?”, Mirador, 163, 17-3-1932, 5.
2 “Punts de vista. De teatre català”, Mirador, 257, 4-1-1934, p. 5 i 8.
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El Canal, cinc anys perdent
el temps Dani Chicano
Després d'aproximadament cinc
anys de marejar la perdiu, els polítics ja s'han posat d'acord, o no, i
el Centre d'Arts Escèniques de
Salt i Girona, El Canal, ja té una
personalitat jurídica: un consorci.
Celebrem-ho, toquin timbales i
campanes, i sortim al carrer a
proclamar la bona nova. La pregunta és: aquests cinc anys, què
han estat fent, que els ha costat
tant a tots plegats? Doncs bé,
aquests cinc anys, sobretot, han
mirat de trobar un encaix, en
aquesta personalitat jurídica, al
Festival de Tardor de Catalunya,
Temporada Alta, quelcom que no
han aconseguit, de manera que
l'objectiu principal, cinc anys després, no ha estat assolit. Temporada Alta, una iniciativa privada
-aquest és el principal obstacle per
a la seva integració al conglomerat El Canal-, cal recordar-ho, sorgida del si de la saltenca Bitó Produccions, estarà vinculat a El Canal a través d'un conveni que, depenent de les clàusules, establirà
fins a quin punt un agent o l'altre
poden decidir unilateralment, o
de mutu acord, un bon dia, que
els seus camins es separen. Durant
aquests cinc anys l'escenari també
ha anat canviant i s'han hagut
d'escatir més qüestions, com per
exemple, qui dirigiria l'ens que
s'havia de crear -fundació o consorci-, un aspecte que en principi,
amb Joan Manel Tresserras a la
conselleria, quedava clar: era el
Departament de Cultura qui portaria la veu cantant, ja que és la
Generalitat qui aporta més diners.
Però amb l'entrada de CiU i “els
millors” al govern, amb el conseller de la cultura barcelonina Ferran Mascarell al capdavant, s'han
dictat ordres estrictes de no crear
ni entrar en cap organisme nou,
de manera que el control se l'havien de disputar els ajuntaments
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de Salt i Girona, amb la Diputació
de Girona d'espectador. Salt gestiona El Canal per delegació des
de la seva creació, l'any 2007, però
està clar que la tasca supera la
seva capacitat de gestió, per una
simple qüestió de dimensió. De
fet, el gestiona Salt perquè la seu
física d'El Canal, que ja s'hauria
d'haver inaugurat -la inauguració
tindrà lloc en la propera edició de
Temporada Alta-, se situa a la Factoria Cultural de la Coma Cros,
després d'una altra mena de lluita
absurda amb Girona per veure

qui es quedava amb els dos centres de creació artística de la Generalitat que estaven en disputa:
el d'arts escèniques i el d'art contemporani. La capital, seguint una
tàctica absolutament equivocada,
contra qualsevol intenció de fomentar l'equilibri territorial -de
fet, Girona, insolidària i egoista
per naturalesa, sempre ha viscut
donant l’esquena al veí, i part dels
problemes d'aquest provenen d'aquesta actitud-, va lluitar primer
perquè la seu dels dos centres fos

per a ella, però va haver de decidir i es va equivocar per segona
vegada perquè, malgrat que la
referència eren les arts escèniques
i la ciutat era coneguda sobretot
per Temporada Alta, va triar que
al seu municipi s'hi situés la seu
del controvertit Bòlit, un centre
d'art contemporani -matèria predilecta de la regidora del moment,
Lluïsa Faxedas (PSC)- que s'ha
demostrat que té una incidència
escassa en la vida artística i cultural tant de les comarques, com del
país. Els convergents gironins
desmunten actualment el Bòlit
peça a peça, deixant-lo morir d'inanició, convertint-lo en un
cadàver cultural, en comptes d'aplicar noves directrius, que és el
que faria algú que tingués un projecte. Han aturat la construcció de
la nova seu -un dispendi de 4,5
milions d'euros- apel·lant al mal
moment econòmic, un pas lògic,
però esperaran que el centre s'enfonsi del tot, per reinventar-lo a la
seva manera, és a dir, novament,
sense cap idea de què volen que
sigui al cap d'uns anys, sense cap
projecte més enllà que afavorir
personatges de la seva corda, independentment de la seva vàlua
artística.
Tornant a la disputa pel control
d'El Canal, el fet que en els dos
ajuntaments hi hagi el mateix color polític, CiU -l'alcalde de Salt,
Jaume Torramadé, a més, és el
president de la Diputació de Girona-, no ha facilitat l'entesa. Tot i
això, tal com va anunciar en el ple
l'alcalde gironí, Carles Puigdemont, Salt tindrà, literalment, el
control d'El Canal i “dret a veto”,
mentre que Girona també tindrà
“dret a veto” a Temporada Alta,
una expressió que deu haver fet
molta gràcia a Bitò Produccions.
La Conselleria de Cultura diu que
la Generalitat hi posarà la major
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part dels diners, però que s'assegura “mecanismes d'intervenció”,
mentre que la Diputació de Girona, que en el súmmum de l'absurditat té més miraments amb el
festival de teatre amateur que organitza (Fitag), una mediocritat en
la qual ha enterrat els darrers 8
anys 1,15 milions d'euros, que no
pas amb el festival de referència
del país, s'ho mira. La part privada, Bitò, ha conservat els drets que
tenia sobre Temporada Alta, dirigit per Salvador Sunyer, que fins
ara ha estat director en pròrroga
d'El Canal, i si Bitò qualsevol dia
decideix que a Temporada Alta no
li convé la línia d'El Canal, se'n
separa, malgrat que molt previsiblement perdi les aportacions de
les institucions. Però com a mínim
conserva aquesta llibertat de decisió. Això, però, no deu preocupar
gaire l'ajuntament gironí, que treu
i posa festivals sense gaires miraments, eliminant el Festival de
Músiques Religioses i del Món,
que ha estat substituït per tres
cites: el cicle de concerts Nits de
Clàssica, el Girona A Cappella Festival, pensat per fer lluir el Girona,
Temps de Flors i atraure turistes a
una ciutat d'aparador que sembla
que és l'únic que els preocupa, i el
Milestone, una iniciativa multidisciplinària, amb origen a Madrid,
que inclou música, art urbà, gastronomia i pensament (sic).
Respecte d’El Canal, ara el consorci pot, o no, convocar concurs
per a la gestió del centre, i el
guanyador n'haurà de convocar
un altre per a la direcció artística,
o pot convocar només el de direcció artística, que ja es va anunciar

Hans was Heiri (Fotografia: © Mario del Curto)

que tindria caràcter “internacional”. Això obre les portes de bat a
bat a la substitució de Salvador
Sunyer, que va dir que s'hi presentaria en funció del que assenyalessin les bases, per Àlex Rigola,
que va deixar el Teatre Lliure la
temporada passada, que és director resident d'El Canal i que dirigeix les arts escèniques de la
Biennal de Venècia. Si això acabés
així, Sunyer dirigiria Temporada
Alta, i Rigola, a qui Sunyer va
apadrinar a l'inici de la seva carrera i al qual sempre ha donat
suport, dirigiria El Canal. Això, si
no és que en tot aquest entramat
-faig una mica de ficció, en sóc
conscient, però ja no m'estranyaria res i miro de preveure totes les
possibilitats-, els detractors del
director de Temporada Alta, que
en té -sobretot per motius polítics,
és a dir sectarisme, perquè en
l'aspecte artístic hi ha força una-

nimitat a lloar la seva tasca-, i alguns amb força poder de decisió,
no forcen l'entrada a aquest escenari de satèl·lits aduladors i llepaculs que, segons com vagin les
enquestes, celebren les victòries
dels partits polítics en les conteses
electorals a la mateixa seu de la
força guanyadora per, quatre anys
després, veient que no pinta bé
per a qui t'ha mantingut fins ara i
calculant que es produirà alternança al poder, canviar de jaqueta
matusserament i fer una lloança a
l'empenta, joventut i proximitat
del candidat favorit. Tot podria
ser, i això, amb tota probabilitat,
provocaria el trencament de la
relació entre El Canal, que presenta un balanç artístic més que positiu des que es va posar en funcionament, i Temporada Alta, un
efecte que potser ja interessa a
uns quants.

UNA TEMPORADA PROMETEDORA
El Canal va presentar la temporada 2012-2013 i
aquesta és prometedora. Un bon nombre d'espectacles de creació, de text, de gest, dansa, musicals i
coproduccions internacionals, per complir amb els
objectius del seu pla director de suport a l'autoria
catalana i la seva internacionalització, a més d'arribar a un públic ampli. El director resident Àlex Ri-
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gola presentarà dos espectacles, una adaptació de
Macbeth (Shakespeare), després del Coriolà, del mateix autor, amb una forçada lectura únicament política, i Bingo, un espectacle en què la banda sonora
serà la “canción melódica” espanyola dels seixanta.
El pallasso Pere Hosta i el realitzador audiovisual
Isaki Lacuesta, un gironí i un banyolí, s'han aliat per
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presentar Pàjaru, mentre que Jordi Casanovas prepara Pàtria, una ficció sobre un candidat independentista amb possibilitats de guanyar les eleccions a la
presidència de Catalunya. Hans was Heiri, un espectacle de circ en sala, és una multicoproducció en
què participa El Canal i que s'estrenarà a l'Estat a
Girona. És el mateix cas de Mazút, la darrera meravella de circ poètic de Baró d'Evel (Blai Mateu i Camille Decourtye), responsables de Le sort du dedans,
un dels millors espectacles de la història de Temporada Alta, també coproduït per El Canal, o aquell
espectacle impactant sobre l'exili titulat Ï. L'esperança
de vida d'una llebre és una coproducció amb la companyia de dansa Mal Pelo, mentre que des d'El Canal
també s'ha promogut l'adaptació al nostre país de
l'experiència del pedagog i músic portuguès Paulo
Lameiro, Concertos para bebes (Concerts per a nadons),
amb músics professionals del país. Carles Alfaro, un
altre director amb afinitats a la línia artística d'El
Canal, estrenarà a Salt/Girona L'estranger, de Camus.
Per adaptar-se a les circumstàncies actuals, El Canal
ha ideat “nous projectes per a un mal temps”, el
primer el projecte Ressona, amb l'Ensemble Athenea,
que té com a objectiu “crear vida musical als municipis”, amb tallers, assajos oberts, xerrades que complementaran els concerts. L'altra proposta és el Projecte Mgogoro, amb Mentidera Teatre; consisteix en
un seguit de monòlegs o diàlegs molt breus amb un
tema comú i ubicats en espais no convencionals.

Tots els espectacles són estrenes absolutes o a l'Estat,
i la majoria són coproduccions amb agents com les
companyies, el TNC, el Lliure, La Planeta o el Mercat
de les Flors. Aquest plantejament contrasta poderosament amb la programació de setembre a gener de,
per exemple, un altre dels centres de creació d'arts
escèniques de la Generalitat, el CAET de Terrassa,
que també ha presentat la seva temporada, i no podria ser més decebedora, malgrat que inclou espectacles que han tingut un gran èxit de públic. De fet
aquest és un dels problemes. Un centre de creació
s'ha de dedicar a programar Incendis, en comptes de
produir-lo? O Burundanga? Tots dos són espectacles
que no necessiten cap empenta, perquè queda demostrat que tenen una vida comercial exitosa, i en la
producció de cap dels dos no hi participa el CAET. O
Voyageurs immobiles, de Philippe Genty, un gran espectacle visual que es va estrenar fa anys i panys i
que curiosament enceta el Terrassa Noves Tendències!? O la reposició de Celobert, dirigit i interpretat
per Josep Maria Pou? O el Cyrano, amb l'Arquillué,
un altre cop La Perla 29, però sense participar en la
producció? Dues coproduccions amb el Grec (Udol i
Zero) i una estrena aliena (La festa) és el balanç. Un
centre de creació públic ha de fer de sala de repetició de les sales comercials? No se li hauria de demanar alguna cosa més?

Mazút (Fotografia: © Alexandra Fleuratin)
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Josep Maria de Sagarra. Un cànon
Narcís Garolera
Poesia
Cançons de rem i de vela, 1923
El comte Arnau, 1928
La rosa de cristall, 1933
Àncores i estrelles, 1936
Prosa
Vida privada, 1932
La ruta blava, 1964 [1937]
L'aperitiu, 1947
Memòries, 1954

Teatre
El foc de les ginesteres, 1923
La filla del Carmesí, 1929
La corona d'espines, 1930
L'Hostal de la Glòria, 1931
El Cafè de la Marina, 1933
La Rambla de les floristes,1935
Traduccions
La Divina Comèdia, 1950

LA FILLA DEL CARMESÍ
POEMA EN TRES ACTES
PERSONATGES
LA FILLA DEL CARMESÍ, criatura de setze anys, dansarina de fira i de taverna.
FRANCISCA DELICADA, servidora i amistançada de Guillem de cal Bandoler. Dona de vint-i-set anys,
amarga i poc graciosa.
MARTA, dida de Guillem, gata maula i que va a la seva; és més a la vora dels setanta que dels seixanta anys.
L’HOSTALERA, amiga dels homes i de cercar raons; dona alegre i sense cap mena de sentiment; encara és ben fresca i amaga molt bé la quarantena.
LA PINSANA, pobra i vella.
LA ROSA DEL PERDUT, mossa de la vida.
CALÀNDRIA, mossa de la vida, fresca i llampant com l’altra, amb la qual segueix les fires de la comarca.
GUILLEM DE CAL BANDOLER, hereu de la plana de Vic; valent, brètol, decidit i home de paraula
quan li convé. Barreja d’home del camp i de capità de lladres. Té trenta-cinc anys i és fort com un roure.
EL PASTOR, un pastor vell, com tots els pastors de les històries.
EL CARMESÍ, saltimbanqui carregat de misèria, d’astúcia i de poca vergonya; no se sap els anys que té
ni la terra que l’ha vist néixer.
BOCAMOLL, marxant de bestiar, home de dones i de mala sang, molt fatxenda, però covard.
EL CAVALLER DE RUPIÀ, noble rural, gras, grotesc, sense un clau, carregat de vicis i de poca-solta,
però completament inofensiu.
SALABRET, nyeu-nyeu i covard, prim i escanyolit, fadrí extern sense ofici ni benefici. Ell i el Cavaller
de Rupià són dos paràsits de Guillem, si fa no fa de la mateixa edat.
GUINARDELL, cap d’una partida de bandolers a sou, gran amic de Guillem; home valent i lleial, que
deu tenir uns trenta anys. És d’aire esprimatxat fort, i de gest i mirada sense segones intencions.
PERE DE L’HOSTAL, home madur, vint anys més vell que la seva dona, que porta les banyes i totes
les penes d’aquest món amb una santa resignació i un greix que enamora.
FRA SEBASTIANET, frare vell, sense convent ni misses, que fa la viu-viu i menja del que pot.
L’EMBRUIXAT DE CAMPINS, pobre tolit i vell.
Època i lloc del poema: darreries del segle XVII, a plana de Vic.
* No cal dir que aquesta selecció obeeix a criteris personals, i no pretén pas “fixar” la vasta i multiforme
producció literària de l’escriptor. L’edició crítica de l’Obra completa està en curs de publicació a Tres i
Quatre.
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Un pròleg
Sholem Aleijem
Menajem Mendel no és un heroi de novel·la ni, de
cap manera, una figura creada per la imaginació. És
un pobre jueu comú que l’autor coneix íntimament.
Ha creuat amb ell un bon tros de vida, quasi vint
anys. Després de trobar-nos el 1892 en la “Petita Bossa” d’Odessa, vam continuar junts i vam travessar
colze a colze els set cercles de l’infern: vam anar
junts a la Bossa de Yehupetz, després el vaig acompanyar a Petersburg i a Varsòvia, suportant moltes
crisis, canviant d’ofici una vegada i altra i, ia!, sense
trobar la sort enlloc. Al final ens vam veure obligats
a fer el que fan quasi tots els jueus: emigrar cap a
Amèrica. Es diu que allà als jueus no els va pas malament, cosa que ja es veurà per les cartes posteriors
que des d’allí facin cap.
De moment, he acumulat totes les cartes que
Menajem Mendel va anar enviant, en el transcurs de
divuit anys i des de llocs diversos, a la seva esposa,
Sheine Sheindel, així com les que ella va dirigir al
seu marit. De totes elles n’he fet un llibre, quelcom
així com una guia epistolar.
D’això es tracta: una guia epistolar dividida
en sis parts i amb un propòsit: un comerciant que
vulgui escriure una carta a la seva esposa, diguem
des d’Odessa, haurà de buscar una carta tipus en el
llibre primer, el titulat “Londres”. Un especulador
amb accions, valors o coses anàlogues trobarà una
mostra epistolar en el segon llibre, el titular “Papers”,
o en el tercer llibre, “Milions”. Un comissionista, un
matrimonier o un agent d’assegurances haurà de
buscar més endavant la carta tipus adequada. En
definitiva, cadascú trobarà el que li convé. I atès que
els negocis jueus, Déu sigui lloat, són els mateixos a
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tot arreu, la qual cosa vol dir que començar comencen, pel que sembla, bastant bé, amb gran confiança
i no menor esperança, però terminen amb fracàs la
majoria de vegades, com succeeix amb el meu Menajem Mendel, no val la pena deixar-se les pestanyes
per a compondre una carta. Se les pot utilitzar tal
qual apareixen en aquest volum. I en el cas que es
trobi algú, un entre mil, el negocis del qual, de moment, vagin vent en popa, el subjecte en qüestió pot
estar segur que no serà així per molt temps. Tot el
que està construït sobre l’aire i el vent haurà d’ensorrar-se tard o d’hora. Tot això no és cosa agradable,
és només la veritat. I la veritat, com tots sabem,
agrada a tots els homes...
En compondre les cartes per a aquesta segona edició, he reduït el gruix de moltes d’elles i
moltes d’altres les he suprimit. Els impressors són els
únics que hi han sortit perdent. L’autor del present
llibre s’até a l’opinió que una obra com més curta
tant més valuosa és. Els que la trobin encara massa
extensa poden estar segurs que, si Déu ho permet, en
les edicions posteriors serà més i més curta encara,
fins a arribar finalment a l’ideal suprem: no contenir
res en absolut.
Nervi (Itàlia), 1910, vigília de l’Hanuca

*Aquest pròleg encapçala la novel·la Menajem
Mendel, de Sholem Aleijem, de la qual lamentablement encara no hi ha cap edició en català.
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Charles Dickens: un mag excepcional
Joaquim Armengol

El 9 de juny del 1870 moria Charles Dickens. Tenia seixanta-vuit
anys. Abans de desplomar-se i
caure a terra per sempre més,
havia estat treballant en el que
seria a la fi una novel·la inacabada, El misteri d’Edwin Drood. Curiosament, l’últim passatge que va
redactar aquell dia comença
essent un cant a la llum que s’obre: “Un matí lluminós s’alça sobre
la vella ciutat...”, paraules darreres
que fan desplaçar-nos en el temps
de forma inevitable, fins a trobarnos aquella frase inicial amb què
començava el seu primicer llibre
Els papers pòstums del club
Pickwick: “El primer raig de llum
que il·lumina la foscor, i converteix
en un esclat enlluernador aquella
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obscuritat en què semblava immersa la història...” Charley tenia
aleshores vint-i-cinc anys. Entremig d’aquestes dues llums esplendoroses hi ha la vida dissolta
en quinze novel·les immortals que
fan de Dickens un escriptor per a
l’eternitat. Així, d’aquesta forma
tan literària, es completava el
cercle de la seva existència, enllaçant la primera novel·la i l’última, esportellant la història humana i literària a través d’una
llum que segueix i seguirà cremant eternament. Charles
Dickens moria, i el cercle de la
vida acabava per tancar-se, tal
com intuïa i havia deixat escrit a
Història de dues ciutats: “A mida
que em vaig acostant al final, cami-

no en cercle, més pròxim cada vegada al meu principi.”
Aquest principi esplendorós,
anomenat Charles Dickens, va
néixer el 7 de febrer del 1812 en
un barri dels afores de la capital,
a la localitat de Portsmouth. L’escriptor va passar la major part de
la seva infantesa fora de Londres.
De fet, hi va arribar quan tenia
nou anys per reunir-se amb els
seus pares, que obligats a tornar a
la capital per qüestions laborals
varen deixar-lo tres mesos a casa
de William Giles, el director de
l’escola on Charles estudiava, a
Chatham. Passats els mesos, el
retrobament domèstic a Londres
va suposar una commoció terrible per a Dickens, bàsicament pel
fet de trobar-se tota la família
entaforada en una diminuta mansarda a Camden Town, un dels
carrers més pestilents i pobres de
la ciutat. La causa d’aquesta situació miserable no era altra que
els deutes constants adquirits pel
seu pare. John Dickens era un
home de bona posició, tendre i
afectuós, un pic beverri, balafiador, molt divertit i xerraire, però
tan somniador com incapaç de
mantenir amb decència i sense
penúries la nombrosa família.
Comprava a rampellades capricis
totalment absurds, i s’endeutava
de forma irreprimible, amb una
tenacitat desesperant. I tanmateix,
l’amor de Charles pel seu pare
fou sempre d’una generositat i
fidelitat inalterables. Anys més
tard, quan el seu fill ja era un
novel·lista ben remunerat i famós,
John Dickens es presentava sovint
davant dels editors demanant diners en nom de Charles, signant
pagarés a mansalva i falsificant, si
calia, la firma del fill. Dickens mai
va saber com refrenar-lo, i alguns
dels seus personatges estan for-
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tament impregnats d’aquest encantador i desesperant pater familias. Quan Charles tenia 12 anys, el
febrer de 1824, el seu pare va ser
arrestat per impagaments, i tancat
a la presó de Marshalsea. Aquest
fet va causar un greu i comprensible daltabaix familiar. A casa
dels Dickens el menjar va començar a ser escàs. Tant és així
que es varen veure obligats a malvendre quasi tot el mobiliari; fins i
tot els llibres del petit Charles.
Donada la situació desesperada,
els seus pares van decidir posar el
noi a treballar, per sis xílings a la
setmana, i durant sis mesos, amb
un cosí que fabricava betum, a
l’interior d’un local vell i atrotinat,
infestat de rates i brutícia, al costat del riu. Charles Dickens es passava hores i hores enganxant etiquetes en pots de vidre, en companyia d’altres nois que se’n burlaven sovint, bàsicament per la
distinció de la seva vestimenta,
que no lligava gens amb aquell
ambient infecte. L’anomenaven el
senyoret. Entretant, a l’altra banda
de la finestra, la gent es divertia
tot admirant la destresa i velocitat
d’aquelles criatures treballant a
escarada, com si fossin micos ensinistrats en un espectacle de fira.
Com és natural Charles se sentia
molt humiliat, sense comprendre
què dimonis havia passat, com ni
per què havia deixat de ser un
estudiant brillant i ben alimentat
per anar a petar dins aquella
fàbrica pestilent i miserable. Si ell
era el fill del senyor John Dickens,
un home que treballava per a la
poderosa Marina Reial britànica,
guanyava bons diners i tenia un
càrrec de responsabilitat! Si l’únic
que volia era continuar els estudis
abandonats! Mentrestant, la resta
de la família es va traslladar a la
presó per estar a prop del pare.
Charles, que treballava a la vora,
hi anava als vespres, acabada la
feina, per poder esmorzar amb
ells l’endemà. S’avergonyia tant de
la seva situació que mai va permetre a ningú que l’acompanyés fins
a Marshalsea, no volia que el
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2012 - NÚM. 11"

veiessin entrar en aquell dipòsit
degradant. Tanmateix, al mes de
maig, la fortuna els va somriure.
John Dickens va rebre una herència, va saldar els deutes i va poder
abandonar la presó. Però, incomprensiblement, va deixar que el
noi seguís treballant en aquell
magatzem detestable. Fins que un

dia, mentre feia una passejada a la
vora del riu, John Dickens va topar de morros amb la fàbrica de
betum. Hi havia una munió de
gent agrupada que xisclava i es
partia de riure, miraven alguna
cosa que els fascinava. Entusiasmat i encuriosit s’hi va acostar, va
enganxar els narius a la finestra, i
va quedar blanc veient com aquell
fill seu era l’actor protagonista del
degradant i lamentable espectacle
infantil. Horroritzat i avergonyit,
va treure Charles ràpidament d’aquell antre per enviar-lo de nou a
l’escola. Explico això perquè
aquestes experiències van causar
una impressió tan profunda i dolorosa en l’escriptor que sempre
va patir-ne les seqüeles, com queda ben palès en algunes de les
formidables novel·les que ens va
deixar. Dickens mai va comprendre com el seu estimat pare havia
pogut col·locar-lo en una situació
tan vexant com aquella. Tampoc
perdonaria mai la seva mare, que
insistia a John perquè deixés el
petit Charles treballant en aquell

catau horripilant. D’aquesta manera es pot comprendre part fonamental de la temàtica literària
dickensiana, que no és altra cosa
que un intent de digerir i explicarse aquests cops feridors rebuts
durant la infantesa, tan opressius,
miserables i humiliants. D’aquí
l’obsessió de Dickens pels desheretats i la infància, els diners i el
valor de tenir un bon nom de família, ítems que impregnen tota la
seva narrativa. En moltes obres de
Dickens l’edat petita va sempre
unida a una sensació de terror
sobrevingut i de por irracional,
com si la realitat del món que
manegen els homes resultés fortament amenaçadora. En les seves
novel·les hi ha un mirar constant
cap a aquest món, veient els nens
com a víctimes d’aquesta realitat
feta pels adults. De vegades, els
infants esdevenen éssers apartats i
estranyament obligats a mantenirse fora d’aquest univers tan intimidador que els volta. Per això,
quan llegim Dickens ens queda la
imatge del nen que actua com a
ressort punxant de la nostra consciència, perquè l’autor enfonsa les
arrels en algun estat profundament humà, més enllà del fet precís sentimental. És inevitable,
quan ens posem a llegir Dickens,
de crear-hi una relació personal.
Un cert nombre dels seus personatges acaben acompanyant-nos
per sempre, com si d’alguna manera hi reconeguéssim, almenys
en algun plec revelador i íntim, la
seva imperible humanitat. Sovint,
amb les novel·les de Dickens, tenim la sensació que la vida ha
estat copsada.
La màgia verbal de Charles
Dickens
Probablement, després de Shakespeare, Dickens és l’escriptor que
crea la constel·lació humana més
vasta i variada, d’una gran i profunda complexitat. També és el
més sorprenent, en el sentit que
vincula d’una manera natural la
vida personal i l’obra, com si fosPÀGINA
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sin fets indissociables. Sovint s’escolen, en la seva ficció, successos
reals de la pròpia vida, però alhora és capaç d’embolcallar aquestes vivències en un món simbòlic
a bastament més ampli, fins a ferne una imatge extraordinària i
viva del seu temps. La narrativa de
Dickens conforma un llarg i riquíssim recorregut estilístic que
avança constant. De vegades, la
inspiració i l’ampul·lositat d’aquest estil personal el porten a
descuidar les subtileses de la sintaxi, però la seva vivacitat i el seu
traç són inigualables. A mida que
va escrivint les seves novel·les hi
trobem una estructura narrativa
més elaborada, un enteniment
molt més clar, i una visió pròpia
del món, amb tal perspicàcia que
rebutja certes elaboracions efectistes, malgrat la gràcia i l’enginy
que aquestes poguessin tenir. És
cert que de vegades les seves
obres respiren i s’envolten d’un
remarcat sentimentalisme, però la
sensibleria que apreciem en escenes puntuals sembla tenir un correlat pertorbador en la seva vida
íntima. Tampoc podem oblidar el
sentit de l’època, ni les formes que
exigia el fulletó en les publicacions per entregues periòdiques.
Tanmateix, res pot entorpir la seva
màgia verbal, ni el meravellós
humor paròdic, a cops tan divertit
i grotesc, ni tampoc l’eloqüent
ironia. Dickens és un gran moralista i excel·lent narrador, però on
resulta de veritat excepcional és
en la seva portentosa imaginació,
en la descripció de personatges i
situacions concretes, que són
realment inoblidables. En això és
únic, i especial. Com també en el
seu sentit de la compassió, i la
seva pietat en les paraules, que
sovint causen un afecte íntim i
trencadís. Cosa que fa plantejarnos si Dickens era o no era un
ésser religiós. Probablement ho
era, atès que sentia una atracció
especial pel Nou Testament, manual popular que, de fet, constituïa el nucli dogmàtic de l’època
victoriana. Per Dickens era el millor llibre mai hagut. Ara bé, no
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deixa de sorprendre que en les
obres no hi hagi personatges
guiats únicament per motivacions
cristianes salvadores. A més, els
temples que descriu en les narracions els caracteritza més com
recintes empolsegats que esbomben rituals buits de contingut que
com espais de salvació divina. Més
i tot, quan menciona clergues i
capellans és més aviat per ridiculitzar-los que per elevar la seva
ànima al púlpit. Es dóna d’aquesta
manera una paradoxa fenomenal
entre algunes manifestacions públiques, a favor de les virtuts cristianes, i un total desinterès vers les
institucions i els seus representants. Cosa aquesta que fa pensar
que les seves creences, al cap i a
la fi, més que heretades o integrades a una doctrina concreta, venien poderosament determinades
per una visió personal del món.
En definitiva, la impressió és que
era un home que només creia en
ell mateix, de tal manera que, en
aquest sentit, la seva religiositat
esdevé un acte de fe incommensurable.

prosa l’habitud lliure i espontània
de la parla popular de l’època,
una forma de narrar les coses gairebé gesticulant, com si fos un
conversar sorgit espontàniament
amb el públic, compartint amb
aquest una mena d’estranya intimitat. Per això les seves novel·les
poden ser llegides en veu alta i
per tothom, perquè el dring de les
frases transmet una sorprenent
naturalitat. I és que Dickens adorava el teatre. Era un gran actor.
Fins i tot va muntar una companyia estable, Amateurs Players, per
exhibir aquesta noble i encantadora habilitat. Gran part del talent
dramàtic de l’escriptor ja venia
donat per la seva forma de ser. El
seu gust per les imitacions, el seu
humor corrosiu i la gràcia i capacitat de riure’s d’ell mateix són
aspectes molt celebrats i reconeguts. En una ocasió, el seu amic,
l’assagista i historiador Thomas
Carlyle, va assistir a una d’aquelles
lectures dramatitzades tan populars que Dickens oferia; en concret era una recitació de la divertida escena de Samuel Pickwick al
judici. Una vegada acabat l’especTeatralitat
tacle, tot prenent una copa de
conyac al camerino amb Dickens,
La teatralitat és un aspecte fona- Carlyle li va dir: “Charley, en aquest
mental en la seva escriptura i per- cap teu hi portes l’elenc complet
sonalitat. Dickens imprimeix a la d’una companyia de teatre.”
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Filantropia
Així mateix, és admirable descobrir com un home ric i famós
com Dickens anava de la mà dels
diferents moviments socials, sempre preocupat pels més desfavorits. En certa manera ell va obrir
les portes del món a aquells que
ja hi vivien, i mai es va alinear al
costat dels governants adinerats i
mandataris; fins i tot va crear un
setmanari de caire reivindicatiu i
social, Weekly Miscellany of General
Literature, el propòsit del qual
s’expressava així: “Per ajudar aixecar-se a aquells que hagin caigut i
contribuir al millorament de la nostra condició social com a poble. Millorar en matèria de sanejament,
educació i vivenda. Millorar les condicions de vida del poble anglès.”
L’obra de tot gran artista no és
mai aliena al món que el rodeja.
Tan extraordinari i sorprenent, o
encara més, resulta descobrir que
el geni de Dickens no es repeteix
mai, cada novel·la és una cerca
nova literària sensacional, però
també humana. Quants podien o
sabien apreciar el valor humà i
literari de Charles Dickens a la

seva pròpia època? Potser Marx
quan va comentar a Engels que
“Dickens ha proclamat més veritats
de calat social i polític que tots els
professionals de la política, agitadors
i moralistes junts? Potser Trollope
quan anomenava Dickens “el
senyor del sentir popular”? Potser
Ruskin quan va definir Dickens
com “l’escriptor d’una classe social,
l’historiador i representant d’un dels
molts estrats que configuren la nostra jerarquia social”? És per això
que la seva obra té un enorme
interès, per aquest sentit de totalitat que desplega, per la vida incessant i creixent d’un pensament
que s’il·lumina i encercla cada
racó on l’existència batega.
Victorià de cap a peus, Dickens
va ser un intel·lectual autodidacte
i genuí, un dels grans humoristes
universals, un profeta del saber
familiar, capaç d’inventar nous
gèneres, com és la novel·la de
grup social. Fou el gran cronista
del seu temps i, amb una ment
preclara, va saber mantenir les
distàncies, cosa que li va permetre
retratar l’ànima entera del poble
anglès (el caràcter, els costums,
l’humor, el clima, la melangia...),

amb una especial afecció a la realitat, i una visió culminant i esplendorosa. Va elevar el seu imaginari a categoria de mite, amb
una percepció del món integral,
encarnant com ningú l’esperit
d’una època. El seu talent imaginatiu era excepcional. No hi ha
cap novel·lista del segle XIX que
pugui superar Dickens en riquesa
inventiva. I parodiant Nabokov
direm també que senzillament,
hem de rendir-nos davant la màgia
verbal de l’escriptor.

LECTURES RECOMANADES, PETITES JOIES I MANCANCES INEXPLICABLES
Els papers pòstums del Club Pickwick és la primera
novel·la de l’escriptor, i una encantadora i divertidíssima meravella, on l’autor desferma tot el seu grotesc
i sensacional sentit de l’humor. A més, aquesta obra
única ja conté implícita tota la temàtica que desplegarà l’autor en avant. És la novel·la que col·loca Charles Dickens com un dels grans humoristes universals.
Us la recomano vivament. Mai oblidareu les aventures del Club, Samuel Pickwick i el seu criat Sam Weller. Ara bé, com que és gairebé impossible trobar
l’ancestral monument a la llengua que és la glossa
noucentista que va parir Josep Carner, m’inclino per
la nova i clarivident versió que acaba de publicar, la
primera des de l’any 1934, l’editorial AContravent i
Traduccions Inèdites. Em refereixo a la fidel traducció de Miquel Casacuberta. Segurament aquesta és la
millor manera d’arribar i apropar-se a Dickens. També hi ha la versió castellana de José Mª Valverde, que
ha editat de meravella Mondadori. Ambdues exhibeixen les fantàstiques il·lustracions originals de Robert
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Seymour i Phiz. Parlant de Carner, no us podeu pas
estalviar les versions personalíssimes que va fer de
David Copperfield, novel·la gairebé autobiogràfica, i
Grans esperances, una obra mestra absoluta on l’autor
tracta de conjurar les empremtes del passat. Sempre
que us agradi aquell deliciós llenguatge noucentista,
és clar. Tinc debilitat per la recent publicació que ha
tret l’editorial Alba de La pequeña Dorrit, on Dickens
retrata l’experiència penal de la seva infantesa. És un
Dickens subversiu que satiritza sense contemplacions
la societat victoriana. I no podem deixar de banda La
tienda de antigüedades, esplèndidament editada per
Nocturna, amb les il·lustracions originals de George
Cattermole i Hablot K. Browne, on se’ns conta la
història de la petita òrfena Nell Trent i el seu avi, en
mans del malvat nan deforme, batejat com Daniel
Quilp. Un viatge magistral travessant la miserable
Anglaterra victoriana. Tampoc podem oblidar la darrera novel·la que Dickens va poder terminar, Nuestro
amigo común (Mondadori), sens dubte una altra obra
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extraordinària, la preferida d’Italo Calvino, un exponent del pessimisme dickensià, però amb un virtuosisme imaginatiu i literari enlluernador. En fi, com
que s’han de llegir totes em despenjaré dient la que
prefereixo, deixant a banda Els papers pòstums del
Club Pickwick com un món a part. És la meravellosa
i magistral El Casalot, editada en grau d’excel·lència
per Destino i traduïda perfectament per Xavier
Pàmies. La imatgeria metafòrica, profunda i miste-

riosa d’aquesta obra, barreja de sàtira, intriga policial i tragèdia, la converteix en un esclat fulgurant i
delicat d’autèntica màgia: per la boira, pel cas Jardyce i Jardayce, pel Tribunal de la Cancelleria, per la
vida dels orfes Ada Clare, Richard Carstone i Esther
Summerson, pel primer detectiu de la literatura,
Snagsby, i pel cor grandiós de John Jarndyce...; en fi,
és la vida palpitant i la pura imaginació escrita. Una
experiència aclaparadora, inesborrable.
A banda d’aquestes obres mestres, i aprofitant el
bicentenari de l’escriptor, han aparegut unes petites
joies literàries que acaben conformant una biblioteca dickensiana quasi ideal. Em refereixo a l’estoig de
luxe que ha editat Edhasa, i que conté cinc dels estremidors Cuentos de Navidad, amb les encantadores
il·lustracions originals. D’altra banda, l’editorial Periférica acaba d’editar una novel·leta deliciosa, La
declaración de George Silverman, un relat en primera
persona d’un nen afamat i pobre que viu en un soterrani fins que perd els pares i surt a la llum. Les impactants il·lustracions de Ricardo Calvo deixen parat.
I tenim a l’abast unes sensacionals històries de fantasmes, un gènere que fascinava Dickens i que va
conrear de forma admirable, com bé demostra el
volum amb tretze relats que conforma Para leer al
anochecer, de l’editorial Impedimenta. Una altra
grata sorpresa és l’aparició d’una de les obres més
desconegudes de l’autor, Memorias de Joseph Grimaldi, que ha editat Páginas de Espuma, un encàrrec
que varen proposar al jove Dickens, escriure les
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memòries de ‘Joey’, el clown britànic més important
del segle XIX. Unes memòries que ballen entre el
document testimonial i la novel·la, sens dubte un
altre document excepcional de l’època. Ah! I encara
un altre encert interessant i molt recomanable, el
volum que reuneix les Escenas de la vida de Londres
por ‘Boz’, els primers escrits de Dickens publicats en
els distints diaris londinencs, una sèrie diversa de
contes i semblances de personatges de tot tipus, una
mixtura divertida entre la crònica periodística i l’assaig que resulta fonamental per a comprendre el
context on l’autor vivia. A més, l’edició d’Abada porta
les famoses il·lustracions de George Cruikshank. I no
oblidem les sorprenents Notas de América, els escrits
de Dickens que va publicar després del seu primer
viatge als EUA el 1842, a clásicos Zeta, Ediciones B.
Com és possible que dues de les novel·les més sensacionals i divertides de Dickens, Nicholas Nickleby i
Martin Chuzzlewit, no estiguin traduïdes ni siguin
accessibles a les llibreries? Tampoc trobareu Dombey
i fill. Del tot incomprensible. D’altra banda, si desitgeu saber qualsevol cosa i tot de la vida de Charles
Dickens és necessari que passeu atentament les
pàgines de l’extraordinària biografia de Peter Ackroyd, publicada per Edhasa: Dickens, el observador solitario.
Naturalment us aconsello -si pogués us hi obligariaque us gasteu tots els estalvis i compreu aquests llibres sensacionals, inversió segura, per a tota la vida i
futures generacions, inapel·lable al bon gust i al
gaudir pausat i etern que ens espera. De manera que
compreu-los (si més no llegiu-los). Fet això, toca asseure’s tranquil·lament a la butaca més predilecta i
deixar-se gronxar per l’humor descollant i les revelacions magistrals d’aquest mag únic excepcional, el
nostre imperible, bicentenari, estimat i jove Charles
Dickens.
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Els papers pòstums del Club
Pickwick. Nota sobre l’edició
Miquel Casacuberta

Quan el 1836 Charles Dickens rebé l'encàrrec d'escriure les historietes que acabarien conformant el
Pickwick, el seu paper en la publicació havia de ser
ben secundari: tot el protagonisme requeia en el dibuixant, Robert Seymour, que ja tenia unes quantes
il·lustracions a les quals el jove Dickens havia d'adaptar la seva narració. Res no feia preveure que
aquells episodis d'aparició mensual esdevindrien un
dels mites de la literatura universal. Elogiada per
autors com Dostoievski i Borges, estimadíssima pel
gran públic, la primera novel·la de Dickens és una
d'aquelles obres que no s'esgoten en una sola lectura. Estudiosos o simples lectors hi acudeixen repetidament per recrear-se en els seus més de tres-cents
personatges, en la trama principal, les narracions
paral·leles o en la riquesa del llenguatge. Julio Cortázar declarava en un pròleg a una de les múltiples
edicions en castellà del Pickwick que havia perdut el
compte de les vegades que l'havia rellegit.
Igual que un lector individual no pot pretendre
exhaurir tota la riquesa del Pickwick en una sola
lectura, cap cultura pot presumir d'haver-se'l fet seu
amb una única traducció. Les principals llengües
europees compten amb unes quantes versions de
l'obra. En la llista de traductors al castellà, per
exemple, hi figuren noms com Pérez Galdós i Ortega
y Gasset (el primer dels quals, per cert, en publicà
una versió terriblement mutilada).
Els lectors en català podien comptar fins ara amb
la versió que en féu Josep Carner, publicada per
primer cop el 1934. Aclamada unànimement en el
moment de la seva aparició, fins al punt de dir que
“Dickens traduït per Carner és dues vegades
Dickens”.
Carner va treballar sota una doble pressió: d'una
banda la d'haver de traduir tres obres majors de
Dickens en molt poc temps, i de l'altra que Fabra li
va encarregar, com a altres traductors, que aprofités
les versions d'obres potencialment populars per enriquir els recursos del català literari.
Carner es va agafar aquest encàrrec al peu de la
lletra. Llegint les seves traduccions és fàcil preguntar-se si cercava la millor manera de fer arribar
Dickens al lector català, o si intentava treure el
màxim profit del text anglès per popularitzar paraules i expressions catalanes caigudes en desús (o senzillament inexistents fins al moment i de les quals ell
sentia la necessitat, a vegades per qüestions purament rítmiques).
Si aquesta voluntat de construir llengua a partir de
les traduccions ja devia donar a aquells textos un to
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lleugerament artificiós en el moment de publicar-se,
l'envelliment natural que sofreix tota traducció ha
acabat d'allunyar el model de llengua que hi utilitza
Carner de la sensibilitat actual.
Mai no agrairem prou aquella tasca de Carner i
dels noucentistes. La riquesa de la llengua amb què
escrivim actualment és en bona part fruit d'aquella
època. Ara bé, ¿és possible reivindicar avui tot aquell
llegat i alhora creure que les traduccions de Dickens

per part de Carner no són les úniques possibles? En
altres paraules, hi ha lloc per a un altre Pickwick en
català?
Creiem fermament que sí. I des d'aquesta convicció, Acontravent i Traduccions Inèdites han decidit
ajuntar esforços per fer arribar al públic aquesta
nova traducció de l'obra de Dickens.
Traduir Dickens sempre és un repte, i amb precursors tan il·lustres aquest repte pot arribar a resultar
aclaparador. Què en deia Dickens mateix de l'art de
la traducció? A Una història de dues ciutats fa el retrat
d'un traductor professional, Charles Darnay, fet que
aprofita per deixar lliscar a dintre de la novel·la els
seus criteris d'allò que ha de fer un traductor: "Aportar a la traducció alguna cosa més que mer coneixement de diccionari".
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Fora de la ficció, el genial novel·lista anglès també
havia expressat els seus criteris d'allò que esperava
d'un bon traductor: que fos "perfectament fidel al
text anglès" i alhora fos capaç de reescriure'l en un
llenguatge "elegant i expressiu".
Un aspecte a tenir en compte a l'hora d'abordar
aquesta traducció concreta era la singularitat del
Pickwick dins de l'obra dickensiana. Pickwick és, cal
no oblidar-ho, l'obra on Dickens aboca tot el seu sentit de l'humor, mentre reservava les tintes més negres per a Oliver Twist, la redacció de la qual s'encavalca en el temps amb la del Pickwick. Si exceptuem
les històries intercalades, al Pickwick no hi ha la
maldat que apareix tan sovint en personatges secundaris d'altres obres seves, sinó tan sols personatges
absurds, grotescos, autèntiques caricatures dels vicis
de la societat del seu temps.
A més, molts dels personatges del Pickwick apareixen caracteritzats lingüísticament: parlen de manera
ampul·losa, grandiloqüent, arrogant, esporuguida,
tenen un parla entretallada o denoten la seva procedència geogràfica o la seva extracció social a través del llenguatge.
I finalment, com s'havia de tractar la distància en el
temps que suposen gairebé dos segles des que es va
escriure l'obra fins al moment de posar a disposició
del públic català aquesta traducció?
A tots aquests requeriments s'ha intentat donar
resposta amb un català entenedor, elegant, ric,
versàtil, viu, divertit, buscant la credibilitat en els
diàlegs (que no vol pas dir un realisme constrenyidor) i alhora amb determinats elements (com ara
l'alternança vós/tu en els tractaments) que ajudessin
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a transmetre un regust de text antic sense necessitat
de paraules que entrebanquessin innecessàriament
la comprensió del lector allà on l'original anglès és
perfectament planer i comprensible. A desgrat de les
últimes tendències que releguen el pretèrit perfet
simple gairebé a la marginalitat, s'ha optat en preferència per aquesta forma verbal com a més àgil en
els paràgrafs de narració, mentre que la forma perifràstica domina en els diàlegs.
Pel que fa a la caracterització dels diferents integrants de l'univers pickwickià, s'han desestimat les
solucions fàcils de deformar sistemàticament l'ortografia quan parlen determinats personatges, o d'establir correspondències entre dialectes de l'anglès i
dialectes del català. Com és el cockney parlat en català? Català xava, pel fet de ser de la capital? Però el
xava té connotacions de mestissatge lingüístic que no
té pas el cockney. I si el personatge cockney és precisament el que presenta en l'original un anglès més
genuí, ric i creatiu?
Tota traducció és una provatura, una aposta. Si,
tornant a Dickens, cal "aportar a la traducció alguna
cosa més que mer coneixement de diccionari", s'ha
d'apostar per uns criteris i esperar que aquesta aposta connecti amb la sensibilitat del públic a qui va
adreçat el llibre. Feliç lectura.

*Aquesta nota del traductor apareix a la nova
edició d’Els papers pòstums del Club Pickwick,
publicada aquest 2012 per Acontravent i
Traduccions Inèdites.
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Fragments d’Els papers pòstums del Club Pickwick
en la versió de Miquel Casacuberta

(Capítol XIII)
Tan bon punt els pickwickians van baixar del vehicle, es veieren envoltats per una
gentada de ciutadans honestos i independents, que immediatament llançaren tres
visques eixordadors, que en ser respostos per la multitud sencera (perquè no cal
en absolut que una multitud sàpiga què és el que victoreja), es convertiren en un
enorme crit de triomf, que aturà fins i tot l’home caravermell del balcó.
–Hurra! –cridà la multitud, al final.
–Un altre visca –xisclà el menut portaveu del balcó, i una vegada més la multitud
cridà, com si els pulmons fossin de ferro
fos, amb forja d’acer.
–Slumkey per sempre més! –corejà el
senyor Pickwick, traient-se el barret.
–Fora Fizkin! –retrunyia la multitud.
–Fora! –cridà el senyor Pickwick.
–Hurra! –I llavors arribaren uns altres
crits, com els de tota una casa de feres
quan l’elefant ha tocat la campana
reclamant la teca.
–Qui és Slumkey? –xiuxiuejà el senyor
Tupman.
–No ho sé –respongué el senyor
Pickwick, en el mateix to–. Silenci. No feu
preguntes. Sempre és millor en aquestes
ocasions fer el que fa la multitud.
–Però imagineu que hi hagi dues
multituds –insinuà el senyor Snodgrass.
–Crideu amb la més gran –respongué el
senyor Pickwick.
No es podria haver dit amb més volums sencers.

(Capítol XV)
Després de concloure aquesta interessant actuació enmig dels forts aplaudiments
de tots els convidats, un noi procedí immediatament a embolicar-se amb els
barrots d’una cadira, saltar per damunt, arrossegar-se per sota, caure amb ella, i
fer de tot menys seure-hi, a formar una corbata amb les potes, lligar-se al coll i
finalment il·lustrar la facilitat amb què un ésser humà pot arribar a semblar un
gripau magnificat –proeses que donaren gran plaer i satisfacció als espectadors
reunits. Després d’allò, se sentí la veu de la senyora Pott refilar tènuement alguna
cosa que la cortesia interpretà com una cançó (...).
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(Capítol XVII)
Tampoc faltava l’ocasional companyia del senyor Pott per completar la seva
felicitat. Profundament immers en la intensitat de les seves especulacions pel
benestar públic i la destrucció de l’Independent, no era el costum d’aquell gran
home descendir del seu pinacle mental al nivell humil de les ments corrents. En
aquesta ocasió, però, i com si volgués complimentar expressament qualsevol
seguidor del senyor Pickwick, s’assossegà, es relaxà, baixà del seu pedestal i caminà
arran de terra, adaptant benignament els seus comentaris a la comprensió del
ramat, i en la forma exterior, si no en esperit, com si fos un d’ells.

(Capítol XXIII)
–I ara, Sammy –digué el senyor Weller, consultant un gran rellotge de plata de
doble cara que penjava al final de la cadena de coure–. Ja és hora que vagi a
l’oficina a buscar el full de ruta i veure com carreguen el cotxe; perquè els cotxes,
Sammy, són com les pistoles: cal carregar-los amb molt de compte, abans que
surtin disparats.
En sentir aquest acudit, sobre la professió del pare, el senyor Weller, fill, deixà
anar un somriure filial. El seu venerat pare continuà en to solemne:
–Et deixo, fill meu, i vés a saber quan tornaré a veure’t. Potser la teva madrastra
ja m’haurà tombat, o poden haver passat
mil coses quan tornis a tenir notícies del
cèlebre senyor Weller del Bell Savage. El
nom de la família depèn en bona part de
tu, Sammy, i espero que et comportaràs
com toca. Per l’educació que has rebut, sé
que puc confiar en tu tan bé com si fos jo
mateix. Per tant només tinc aquest petit
consell per donar-te. Si mai passes dels
cinquanta, i et sents disposat a casar-te
amb algú... tant se val qui... tanca’t a la teva
habitació, si és que en tens una, i
enverina’t sense pensar-t’ho dos cops.
Penjar-se és vulgar, així doncs ni parlar-ne.
Enverina’t, Sammy, fill meu, enverina’t, i
després te n’alegraràs. –Amb aquestes
commovedores paraules, el senyor Weller
mirà resoludament el seu fill, i girant-se
lentament sobre el taló, desaparegué de la
seva vista.

© d’aquests fragments: Acontravent & Traduccions Inèdites
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Antecedents d’una traducció: Zanoni,
d’Edward Bulwer-Lytton Joaquim Mallafrè
El primer impuls per a traduir una obra –a banda de
les traduccions escolars que, tanmateix, no eren una
mala pràctica- va ser l’aprenentatge de l’anglès. I es
tractava de traduir una obra que m’abellís. Havia vist
a Barcelona, em penso que al Capsa, quan estudiava a
la universitat, Mirando hacia atrás con ira, la traducció
castellana de Look back in anger de John Osborne, en
una època juvenil en què la revolta és atractiva. Quan
uns anys més tard vaig passar un curs a Anglaterra,
vaig comprar l’original i em vaig posar a traslladar-la
al català. Era una obra que m’havia agradat i, tractantse de teatre, em donava una bona quantitat d’expressions vives i col·loquials, que em servien per al meu
anglès vacil·lant. Des del títol, se’m plantejaven problemes de traducció: la “mirada enrere amb ira” o la
invitació a mirar-hi no em donava una solució satisfactòria i tampoc la inspiració del castellà, Mirant enrere
amb ira no em convencia; en català hi ha massa erres.
Per això vaig optar per traduir-ho per una expressió
catalana que, al meu parer, expressava la idea d’una
rebel·lia visceral: Amb la ràbia al cos. Però aquesta llibertat del títol era l’excepció; la literalitat és prioritària
quan no violenta el català.
El calc del castellà, quan n’hi ha una traducció
prèvia, fa estralls en els títols de llibres i pel·lícules.
Allò que el vent s’endugué pagava peatge a Lo que el
viento se llevó. Quan ho comentava al Jordi Arbonès,
que n’era el traductor al català, i li suggeria que, per
exemple, Endut pel vent era un títol més eufònic i segurament més d’acord amb el Gone with the wind original, em deia que havia estat una decisió de l’editorial, per a suggerir que es tractava de l’obra de Margaret Mitchell, que el públic coneixia pel títol de la famosa pel·lícula.
Amb aquestes consideracions ja es veu que a banda
de l’atractiu d’un llibre i de l’aprenentatge d’una llengua, hi ha el de l’aprenentatge de la llengua, dels seus
replecs i suggeriments. Per això tradueixo obres que,
simplement, m’agraden, i si a més m’obliguen a buscar el difícil sinònim català o el ritme paral·lel al de
l’original, em produeixen un plaer afegit. Els elaborats
períodes del segle XVIII de Fielding o els capriciosos
de Sterne, les troballes del XX, sigui en la llengua de
Joyce o en la destil·lació sintètica i expressiva de
Beckett i de Pinter, em són un repte que m’estimula.
Això suposa que m’emboliqui en traduccions pel gust
de la lectura personal a fons, sense garanties de publicació, encara que no descarti els encàrrecs d’obres de
qualsevol època que m’interessin.
Devia tenir tretze o catorze anys –ni somiar en traduccions ni res semblant!- quan em va caure a les
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mans un llibre, en castellà, que incloïa obres ben diverses. Iniciava el recull Zanoni “por Sir Eduardo Bulvver Lytton.” Al llibre no hi constava data ni editorial
ni traductor. Devia ser bastant antic. En un lloc del
qual em sap greu haver perdut la referència vaig llegir
que Pin i Soler havia traduït Zanoni al castellà. És molt
possible que fos aquesta la traducció que vaig llegir
d’una tirada. No crec que hagués sentit a parlar de
l’autor abans, si no és per la pel·lícula Los últimos días
de Pompeya, basada en una obra seva que va gaudir
d’una notable notorietat.
A certa edat t’emociona, i potser exerceix una influència nociva per irreal, el sentimentalisme romàntic, els amors ideals, les aventures, el suspens. Sir Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) no és un autor de
primera fila malgrat l’èxit del seu moment. Però davant d’alguns best-sellers actuals no podem deixar
d’admirar el coneixement de la matèria que BulwerLytton domina i la seva capacitat escenogràfica, la
varietat de temes i registres, que mantenen l’atenció
del lector. Només cal suprimir alguns signes d’admiració, perdonar alguna digressió retòrica, i l’interès
està assegurat. A Zanoni, una obra de 1842, victoriana i
postromàntica, hi ha amor, màgia i revolució: un
amor conflictiu: la protagonista s’enamora d’un per-
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sonatge immortal -l’amor, és compatible amb la
immortalitat?-; hi ha el misteri de caldeus i de rosacreus i les ordalies per les quals s’ha de passar en el
transcurs de la iniciació a la realitat extrasensorial, i la
Revolució Francesa amb un coneixement i descripció
precisa dels seus protagonistes i de les circumstàncies
històriques del moment que crea un marc històric ple
de plasticitat.
La Revolució Francesa es veia a venir i quan es va
produir va inspirar un nombre d’obres literàries important. A Anglaterra s’observava la situació amb especial interès. Lord Chesterfield ja escrivia al seu fill el
1753: “Veig que tots els símptomes de grans canvis i
revolucions que s’han donat en el transcurs de la
història existeixen avui dia a
França i creixen cada dia que
passa.” I Carlyle considera en la
seva History of French Revolution
(1837) que la insensatesa de la
monarquia i de la noblesa havien propiciat el dramàtic canvi
de règim. Bulwer-Lytton, conservador, no sent cap simpatia
pels revolucionaris, però coneix
els fets i els documenta amb
versemblança a la seva novel·la.
A Tale of Two Cities (1859) de
Charles Dickens té una similitud
amb Zanoni, que fa dubtosa una
simple coincidència casual. I un
bon nombre de novel·les populars al segle XX es nodrien de la
Revolució: la Baronessa d’Orczy
amb La Pimpinela escarlata i La
mujer de lord Tony, o Rafael Sabatini amb Scaramouche eren novel·les que jo havia
llegit en les col·leccions d’Editorial Molino, de les
quals es van fer pel·lícules que em feien somiar en
aventurers galants, que alliberaven donzelles desvalgudes, o en nobles innocents que “peleiaven” amb
aristòcrates corruptes. La influència de la Revolució –
que no revolucionàriaes trobava fins i tot, per
exemple, en La vida i els fets de Justí Tant-se-val de Josep
Maria Folch i Torres, una altra de les meves primeríssimes lectures. En aquest context no és estrany que
Zanoni em cridés l’atenció i que al cap de tants anys
miri aquestes novel·les amb simpatia que crec que pot
ser compartida.
L’ocultisme és un centre d’interès de Bulwer-Lytton.
Els rosacreus el tenien per un dels seus i sembla que
va tenir projecció entre la societat teosòfica de Madame Blavatsky. No és estrany que avui es trobi en
col·leccions d’obres dedicades a l’ocultisme i el sobrenatural. Fantasmes, personatges immortals malignes o
benèfics surten en altres obres seves: The Haunted and
the Haunters (1857), A Strange Story (1862) i la prèvia i
més coneguda fa uns anys, The Last Days of Pompeii
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(1834). Aquí surt un personatge amb poders, Arbaces,
el geni maligne que es contraposa al geni benèfic de
Zanoni. És una obra que es llegeix bé i n’he llegit una
altra, Ernest Maltravers, que em sembla prescindible,
malgrat ser la primera obra que se li va traduir al japonès.
Les heroïnes són belles, fines, dolces i una mica faves, com volien els cànons victorians: Ione a Pompeia,
Viola a Zanoni. Fil·lida, l’antagonista de Viola, apassionada i venjativa, és dibuixada negativament.
L’any 1994 o 1995 vaig comprar l’original en anglès
en una llibreria de París, una edició de 1970 de Health
Research de California, fotocopiada de l’edició de
Leipzig de 1842. Trobar-lo va ser com recuperar un
vell conegut, i vaig posar-me a
traduir-lo durant uns anys, en
hores perdudes entre les meves
activitats habituals. He acabat la
primera versió, que té una extensió considerable, prop de
718.000 caràcters. Amb el
temps, i amb una altra perspectiva, encara he trobat prou estímuls per a acabar la traducció.
L’obra pot ser llegida amb interès com una novel·la d’aventures i de misteri.
Bulwer-Lytton va ser molt popular en el seu temps. Massa i
tot. Moltes frases seves s’han
convertit en tòpics que repetim
sense saber-ne l’origen: “la ploma és més poderosa que l’espasa” (de l’obra teatral Richelieu),
“el dòlar totpoderós” (de la futurista The coming race), “les masses que no es renten”
(de Paul Clifford), “el passat, passat”, “hi ha un futur
per a tots els homes que es penedeixen”, etc., i algunes
ja semblaven un tòpic la primera vegada d’escriure-les.
“Era una nit fosca i tempestuosa i la pluja queia torrencialment” ha originat un concurs que premia l’obra més dolenta, i és una frase que va ser plagiada per
Poe, per Schultz als seus Peanuts, i en una frase castellana, “Era de noche y sin embargo llovía”, on el “sin
embargo” hi subratlla la nota ridícula.
Avui no es recorda Bulwer-Lytton més que en cercles
reduïts, però va ser traduït a nou llengües, que jo
sàpiga. Moltes de les seves obres: novel·les, obres
dramàtiques, poesia, han perdut interès. Però em
sembla que Zanoni, almenys, mereix ser traduïda al
català. Si no la immortalitat, que era una característica de Zanoni abans d’enamorar-se, mereix una resurrecció, no sé si temporal, que encara ens pot alegrar
la lectura. A mi em va agradar quan només buscava el
plaer d’abocar-me, indiscriminadament, en mons de
fantasia. I encara m’hi sento a gust. Potser el common
reader actual també pot sentir-s’hi còmode.
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(fragments)
[El desig d’un príncep napolità amenaça l’honor de l’heroïna i la vida de Zanoni ]
-Per Déu! -va dir un napolità de molt alta posició-. M’ha encès, que no ho puc
resistir. Aquesta nit, aquesta mateixa nit serà meva! Ja ho tens tot preparat, Mascari?
-Tot, signor . I si el jove anglès l’acompanya a casa?
-Aquest estranger presumit! Que pagui la seva follia com sigui; amb la seva sang
si cal. No tolero rivals!
-És anglès! I sempre hi ha una investigació exhaustiva quan hi ha un cadàver
anglès pel mig.
-Imbècil! Que no és prou fondo el mar o la terra prou segura per a amagar un
mort? Els nostres sicaris són silenciosos com una tomba. I jo! Qui gosaria sospitar,
acusar el príncep di ***? Prepara-ho tot, que el vigilin i aprofitin l’ocasió més adient.
T’ho confio: uns lladres el maten, m’entens? El país en va ple, el roben i li prenen tot;
això farà creïble aquesta versió. Agafa tres homes, la resta serà la meva escorta.
[Reacció termidoriana]
Immutable com la desesperació mateixa s’està el sever St. Just; el paralític
Couthon s’arrossega, gemegant, cap a sota de la taula. Un tret, una detonació!
Robespierre ha intentat suïcidar-se! La mà tremolosa l’ha ferit, però ha errat el
tret i no ha mort. Al rellotge de l’Hotel de Ville toquen les tres. Per la porta
forçada, pels sinistres passadissos fins a la sala de la mort, irromp la multitud.
Malferit, lívid, tacat de sang, sense parla, però no inconscient, l’assassí en cap
encara es mostra altiu i erecte al seu seient. El rodegen en tropell, l’escridassen, el
maleeixen, amb les cares il·luminades per les torxes que branden. Ell i no el mag
celeste és el bruixot de debò! I acompanyant les seves darreres hores s’apleguen
els dimonis que ell mateix va conjurar.
L’arrosseguen a fora! Obre les portes, presó inexorable! La Conciergerie
cobra la seva presa! En aquest món, Maximilien Robespierre mai més no va
tornar a dir ni una paraula. Aboca’n a milers, a desenes de milers, París alliberat!
Cap a la Place de la Révolution roda el carro del rei del Terror. St. Just, Dumas,
Couthon, els seus companys cap a la tomba! Una dona, una dona sense fill, amb
els cabells canosos, salta al seu costat.
-La teva mort em fa tornar boja d’alegria! -Ell va obrir els seus ulls tacats de
sang-. Baixa a l’infern maleït per les viudes i les mares!
El botxí arrenca el parrac de la mandíbula destrossada. Un gemec i la
multitud es posa a riure. La ganiveta cau, entre els crits dels milers innumerables.
I la teva ànima s’omple de foscor, Maximilien Robespierre! Així va acabar el
regnat del Terror.
[Expedició al Vesuvi, volcà que inspirà Bulwer-Lytton repetidament]
Ara el grupet havia gairebé arribat al cim del volcà i l’espectacle que se’ls va
oferir era d’una grandiositat inexplicable. Del cràter sortia un fum d’una foscor
intensa, que cobria tot el fons del cel. La flama que en sortia del centre tenia una
forma d’una bellesa impressionant. Se l’hauria pogut comparar a una cresta de
plomes gegants, la diadema de la muntanya, un arc que pujava i baixava amb tot de
tons i de matisos delicats, i tot el conjunt oscil·lant i onejant com el casc d’un guerrer.
La reverberació de la flama es reflectia, lluminosa i vermella, al terra fosc i
accidentat on ells s’estaven i projectava una innumerable varietat d’ombres per les
roques i els clots. Una exhalació sulfurosa i opressiva acabava d’augmentar el terror
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tenebrós i sublim de l’indret. Però en girar la vista de la muntanya cap al distant i
invisible oceà, el contrast era absolutament grandiós; el cel clar i serè, els estels fixos
i immutables com la mirada de l’Amor Diví. Era com si els reialmes dels principis
oposats del Bé i el Mal apareguessin en una sola imatge davant dels ulls humans.
Glyndon, com sempre l’entusiasta, l’artista, estava pres i extasiat per vagues i
indefinibles emocions, mig de dolor i mig de joia. Recolzant-se a l’espatlla del seu
amic, va mirar al seu voltant i va escoltar amb temor creixent el rum-rum de la
terra als seus peus, les rodes i les veus de la Natura en acció, en el seu cau més fosc i
inescrutable. De sobte, com una bomba llançada des d’un morter, una pedra
enorme va sortir volant fins a uns centenars de metres de la gola del cràter, va
caure amb un estrèpit formidable sobre el penyal de sota i es va esberlar en deu
mil fragments que van anar rebotant muntanya avall entre espurnes i espetecs. Un
d’aquests, el fragment més gros, va anar a petar just a l’espai que quedava entre els
anglesos i el guia, a menys de tres peus on estaven els primers. Mervale va fer un
crit de terror i a Glyndon se li va tallar l’alè del tremolor.
-Diavolo! –va exclamar el guia-. Baixem, excel·lències, baixem! No podem perdre
ni un moment; seguiu-me i no us separeu de mi!
[Un bandoler explica la seva vida]
-Vaig néixer a Terracina, un bon lloc, no? El pare era un monjo erudit, d’alt
llinatge; la mare, al Cel sigui, era filla d’un hostaler, molt bonica. És clar que en
aquestes circumstàncies el matrimoni estava descartat i, quan vaig néixer, el monjo
va declarar solemnement que jo havia aparegut per miracle. Des del bressol estava
destinat a l’Església i tothom va estar d’acord que el meu cap tenia la mida ortodoxa
per a la caputxa monacal. Quan vaig créixer, el monjo es va preocupar molt de la
meva educació i vaig aprendre llatí i gregorià quan els infants menys miraculosos tot
just comencen a xerrotejar. I el sant baró no es va limitar a la meva formació
interior. Tot i els seus vots de pobresa sempre va procurar que la mare tingués la
butxaca plena, i entre la butxaca d’ella i la meva aviat es va produir una
comunicació clandestina. Per això, als catorze anys, jo ja portava el barret de costat,
duia pistoles al cinturó i vaig adoptar els aires d’un pinxo de categoria. Va ser en
aquella edat que va morir la meva pobra mare i per aquella mateixa època el pare,
que havia escrit una Història de les butlles pontifícies en quaranta volums i com que
era, com he dit, d’alt llinatge, va obtenir el capel cardenalici. Des d’aquell moment
va creure oportú deixar de mantenir relacions amb aquest humil servidor i em va
enviar a treballar a casa d’un honest notari de Nàpols i em va donar dues-centes
corones en concepte de dotació. Bé, signor, vaig aprendre prou lleis per a arribar a
la conclusió que mai seria prou pocavergonya per a ser una llumenera de la
professió. O sigui que en comptes d’embrutar pergamins feia l’amor a la filla del
notari. El meu amo va descobrir els nostres jocs innocents i em va fer fora; va ser
molt desagradable. Però la meva Ninetta m’estimava i va mirar que no hagués de
dormir pels carrers com els lazzeroni. Reina meva! Encara em sembla que la veig,
descalça i amb el dit als llavis, obrint-me la porta les nits d’estiu, i fent-me entrar a la
cuina sense fer soroll on, alabat siga Déu!, sempre tenia a punt un plat i una
ampolla per al seu amoroso. Però al cap d’un temps Ninetta es va refredar. Les
dones són així, signor! Son pare li va arreglar un bon matrimoni amb un home vell i
pansit que tractava en pintures. Ella va acceptar el casori i, com era d’esperar, va
tancar la porta als nassos de l’amant. Jo no em vaig desanimar, excel·lència; no pas
jo. De dones n’hi ha a carretades mentre som joves. O sigui que, sense un ducat a la
butxaca ni un pa a la post, vaig anar a buscar-me la vida a bord d’un mercant
espanyol. La feina era més pesada del que em pensava, però, per sort, vam ser
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atacats per un pirata que va degollar mitja tripulació i va fer presonera l’altra meitat.
Jo vaig ser un dels d’aquest grup, sempre de sort, veieu?, els fills dels monjos tenen
aquesta xamba! Al capità dels pirates li vaig caure en gràcia.
“Allista’t amb nosaltres” –diu.
“Més que content!” –dic jo.
I així em teniu convertit en pirata! Bona vida, aquella! Vaig beneir el notari que
m’havia fet fora! Quina festa, quins combats, quins amors, quines baralles! De vegades
tocàvem terra i vivíem com prínceps, de vegades navegàvem en calma dies i dies
seguits pel mar més bonic que l’home pugui travessar. I aleshores, si bufava la brisa i
vèiem una vela a l’horitzó, qui més content que nosaltres? Vaig estar tres anys fent
aquell ofici fantàstic i aleshores, signor, l’ambició em va temptar. Vaig intrigar contra
el capità; volia ocupar el seu lloc. Una nit tranquil·la vam donar el cop. El vaixell
semblava un tronc damunt de l’aigua, no es veia terra des de la cofa, la mar plana
semblava un mirall i hi havia lluna plena. Ens vam alçar amb un crit i ens vam
abocar a la cabina del capità, jo al davant. El vell valent havia advertit el perill i ens
esperava a la porta amb una pistola a cada mà i amb l’ull (només en tenia un) que
feia més por de mirar que les pistoles.
“Rendeix-te –vaig cridar- i et perdonarem la vida.”
“Té –va dir-“, i pum!, va petar la pistola, però els sants van vetllar pels seus i la
bala em va fregar la galta i va encertar el contramestre darrere meu. Em vaig aferrar
al capità i l’altra pistola es va disparar sense fer mal a ningú. Era un paio que feia
nou pams i mig sense sabates! Vam anar rodolant damunt davall. Mare de Déu! No
teníem ni espai per a agafar el punyal. Mentrestant tota la tripulació estava en ple
combat, els uns a favor del capità, els altres a favor meu, lluitant i disparant, renegant
i fent crits de dolor, i de tant en tant un patatxap i a l’aigua! Els taurons van fer un
bon sopar aquella nit! A la fi el vell Bilboa se’m va posar damunt, va brillar el punyal i
el va clavar... però no al meu cor. No! Jo vaig fer servir el braç esquerre d’escut i la
fulla va entrar fins al mànec i la sang em sortia a raig com el sortidor dels badius
d’una balena. Amb l’empenta del cop aquell paio fornit em va caure amb el cap a la
cara. Amb la mà dreta el vaig agafar pel ganyot i el vaig girar com si fos un anyell,
signor, i en bona fe que va estar llest aviat. El germà del contramestre, un holandès
molt gros, el va travessar amb una pica.
“Company –vaig dir mentre girava l’ull terrible cap a mi-, no et tinc gens de
malícia, però un s’ha d’obrir camí a la vida, saps?”
El capità va fer una ganyota i va retre l’ànima. Vaig pujar a coberta. Quin
espectacle! Una estesa de vint valents freds i encarcarats i la lluna brillant als tolls de
sang amb tanta pau com si fos aigua. Bé, signor, la victòria va ser nostra i el vaixell
meu.
[Un personatge de l’obra visita la seva dona, una mica “alegre”: un anostrament, fidel
tanmateix]
Per fi el Sr. Mervale va comparèixer a la cambra conjugal, ni compungit ni
demanant perdó, no, al contrari. Els ulls li espurnejaven, tenia les galtes vermelles,
les cames li ballaven, cantava. El Sr. Thomas Mervale cantant!
-Sr. Mervale! És possible, senyor meu!
- “Una vegada hi havia un rei...”
-Sr. Mervale! I ara! Deixeu-me estar!
-“...que tenia el nas vermell...”
-Quin exemple per als criats!
-“... i bevia de gota en gota, fins que buidava la bota!”
-Les mans quietes, senyor! Mireu que crido...
-“Ja pots cridar, que tant me fa!”
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?
Una nit en què el vell Simius va arribar a casa seva una mica tard, el seu fill se’l va
posar damunt els genolls i li va donar una pallissa monumental. “En endavant”, va dir
el fill al pare, “no tornaré a dar-te les claus de casa, ¿entesos?” No sabem si la cosa va
ser entesa sense més ni més. Al dematí següent, la mare va rebre de la seva filla una
sonora bufetada (ressonant seria la paraula exacta), per haver passat massa temps davant del mirall. “La vanitat”, digué la filla indignada, “és una vergonya en gent tan
gran com tu”, i va enviar la pobra a la cuina. En el carrer i en el món se succeïen les
següents coses inaudites: les noies perseguien els nois per les cantonades, importunant-los amb les seves proposicions. Alguns d’aquests jovenassos perseguits envermellien en sentir les atrevides paraules de les dametes que els abordaven. En ple dia,
una d’aquestes dames va atacar obertament un fill de burgesos, de conducta i reputació irreprotxables, que va fugir cridant. Jo mateix, més desenfrenat i menys virtuós,
em vaig deixar pescar per una joveneta. Em vaig resistir una mica al començament,
encara que només per coqueteria premeditada, amb la qual cosa vaig excitar més la
fogosa noieta. Vaig tenir la sort que em deixés plantat; això em va agradar, ja que
només m’apassionen les grans dames. A l’escola, els mestres no varen saber-se la lliçó,
ni tan sols a la sèptima o vuitena vegada; de resultes d’això varen ser detinguts. Romperen a plorar perquè els hauria encantat passar la tarda bevent cervesa, jugant a
bitlles o entregats a d’altres bretolades. En els carrers, els vianants feien aigües contra
les parets sense cap punta de vergonya. Els gossos que casualment passaven a la vora
d’ells s’escandalitzaven amb tota la raó en veure’ls. Una senyora noble portava un lacai amb botes i esperons sobre les seves tendres espatlles; una criada de pell rubicunda es passejava en calessa descoberta amb el duc del país: somreia delicadament
amb tres dents que es movien. La calessa era tirada per diversos estudiants que un
destre fuet s’encarregava d’agullonar contínuament. Uns quants atracadors corrien
darrere un grup d’agutzils als quals havien enxampat en tavernes i bordells abans
d’arrestar-los. L’espectacle va atraure una multitud de gossos que varen començar a
queixalar alegrement els panxells dels detinguts. És el que passa quan els agutzils són
indolents. Sobre aquest assumpte ple de picardies i pecats es va desplomar damunt
aquella tarda el cel, sense cap estrèpit, no, més aviat com un suau drap moll que ho
cobria tot. Àngels vestits de blanc deambulaven descalços per la ciutat, damunt els
ponts, i s’emmirallaven, vanitosos, encara que amb gràcia, en l’aigua fulgurant. Alguns
diables de negre i hirsuta pelussera arribaren amb salvatges cridòries, brandant els
seus tridents en l’aire per terror de tot el món i actuant, en general, amb absoluta desimboltura. Què puc afegir encara? Cel i infern es passegen pels bulevards, en les
tendes negocien els benaventurats amb els condemnats. Tot és caos, guirigall, engargallamenta, carreres, persecucions i fetidesa. Fins que Déu es va apiadar d’aquest
món vil. Després de moltes vacil·lacions va decidir guardar en la seva saca aquella terra que en altre temps fabricà amb un sol dematí. L’instant (per sort només va ser un
instant) fou realment aterridor. L’aire es va tornar de sobte tan dur com la pedra, o
inclús més. Triturà les cases de la ciutat, que entrexocaren com borratxos. Les muntanyes alçaren i enfonsaren les seves amples esquenes, els arbres volaren per l’espai
com ocells monstruosos, i l’espai mateix acabà fonent-se en una massa groguenca,
freda, indefinible, que no tenia principi ni fi, ni mesura ni cosa alguna, sinó que era
el Ja-no-més. I sobre el No-res tampoc estem ja en condicions d’escriure cap cosa.
Afligit per la seva pròpia fúria destructora, fins i tot el bon Déu va acabar per diluir-se
i al No-res ja ni tan sols va quedar-li el caràcter que el definia i acoloria.
*La fortuna va proporcionar-nos una capsa de cartró antiga plena de documents i textos inclassificables, anònims
i estranys, que anirem publicant en els propers números de la revista, almenys fins que l’autor aparegui.
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Les presons d’Anna Akhmàtova
Eva Vàzquez
Fa un parell d'anys, el poeta
Jaume Creus, en
c o l·l a b o r a c i ó a m b l a
traductora
Xènia
Dyakonova, va fer una cosa
sensacional: va publicar la
Poesia Completa d'Anna
Akhmàtova (Bolxoi Fontan,
1889-Domodédovo, 1966) en
català. De cop la teníem
tota a l’abast, des dels
ardents primers amors, al
sofriment i les elegies del
final, i l’efecte va ser
poderós, fins i tot desconcertant. Es comença llegint
un dels seus poemes, i ara un altre, i un altre, i al
principi deixa una sensació una mica relliscosa,
d’alguna cosa no dita que ha quedat flotant en l'aire.
Hi ha enigmàtiques invocacions a algun anell negre
que canvia de mans, a la torbació d’enfundar-se un
guant en els dits equivocats, a la calda sufocant de
l’espera, a una lluna macabra que pren la forma
d’un punyal rovellat. I llavors, quan ja has llegit
trenta, quaranta poemes, és com si se t’enfilés fins a
la boca una melodia que ignoraves que sabies,
perquè en aquesta poesia, que “té la feliç peculiaritat
de dur-nos inquietud fins en els somnis”, hi ha una
música incessant, feta de versos trencats, de sintaxi
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regirada, de calculades repeticions, d’una sensualitat
vaporosa que embolcalla i atordeix com un vi fresc.
Els poemes d'Akhmàtova a vegades són com contes
russos en miniatura, encara amb el so dels cascavells
dels trineus, impregnats d’una poderosa flaire de
til·lers florits o coberts del plomissol blanquinós dels
boscos de bedolls que envolten Leningrad. Però
sovint fa l’efecte que hi ha quedat en suspens una
punta d’inquietud, un pressentiment de calvari. Fins
i tot la seva poesia amorosa dels primers anys té una
força gens comuna, d’un dolor més desafiant que no
pas mortificant, amb l’actitud de qui és a punt de
batre’s en un duel a mort més que amb la submisa
espera d’una noieta abandonada (“que l’amor sigui
la pedra tombal / que reposi damunt la meva vida”,
escriuria).
De fet, la majoria de les seves relacions serien molt
poc convencionals, gairebé escandaloses, plenes
d’infidelitats i separacions. Potser la més extravagant
de totes va ser la seva unió amb l’historiador de l’art
Nikolai Punin, que acabaria morint a Sibèria, un
home casat que, incapaç de decidir-se entre la dona i
l’amant, va tenir la peregrina idea de fer-les conviure
totes dues sota el mateix sostre, al llegendari Palau
del Fontanka, convertit avui en un museu dedicat a
l'escriptora. Durant els més de deu anys que va viure
en aquella casa, Akhmàtova va escriure molt poc, i
quan va tornar-hi, la seva poesia −però també el país

PÀGINA

38

REVISTA CONTRACULTURAL A L’ABAST DE BEN POCS
sencer−, ja eren uns altres. Ara hi ha malsons
assetjant rere els miralls, i udols esgarrifosos de
vídues als peus del Kremlin, i ànimes en pena, com
espectres errants, camí del calabós i els camps
siberians. Hi ha torturadors, i calúmnies, i olor de
llitera podrida i premonicions de mort amb “un
nuvolet de suplici al damunt”. A vegades hi ha fins i
tot monstres saturnals que devoren criatures, com
en un poema terrible, que acaba així:
“Has sopat de gust, padixà?
(...) L’has trobat saborós, el meu fillet,
què, t’ha agradat i ha agradat als teus nens?”
La veritat és que la veu d’Akhmàtova va penetrant al
pensament com un verí, i quan ja has llegit no 30 o
40 poemes, sinó 70, 100, 400, contenint cada cop més
la respiració a mesura que avances per les ruïnes de
la seva vida, ja no pots deixar-la, se’t fica a dins
encara que no vulguis, com un parenostre, com una
olor, com un record. És possible que al final tingueu
la temptació de tornar als primers poemes i
descobrir que sí, que tot ja hi era predit: la soledat,
el sofriment, la pèrdua, els enderrocs del passat, el
temor de l’oblit. Tota la poesia d’Akhmàtova, de fet,
pot ser llegida com les pàgines d’un dietari, un
dietari que acaba fent la fabulosa deriva de la
intimitat del jo a l’èpica del nosaltres.
Llegint-la, en efecte, la seva vida es pot resseguir
fidelment, des de la imatge de musa frívola i
seductora dels seus anys de joventut, quan regnava
als cafès literaris de Petersburg, fins a la tràgica
viduïtat de la maduresa, coberta amb les cendres de
tots aquells a qui havia estimat i havien mort, una
ombra a penes distingible entre la multitud de dones
que també vagaven erràtiques per una Rússia
devastada per les guerres, la
fam, el fred i el terror, i que van
trobar en la seva poesia una veu
solidària i fraterna. La
transformació és notable, en
una dona criada encara sota la
Rússia imperial, a Tsàrskoie
Seló, la ciutat d’estiueig dels
tsars, la ciutat de Puixkin, de la
qual Akhmàtova, que la resta de
la seva vida estaria condemnada
a ocupar habitacions prestades,
diria que va ser el primer i
l’últim lloc on es va poder sentir
realment “a casa”. Molt temps
després, escriuria: “Les persones
de la meva generació no corren
el perill d’un trist retorn: no
tenim enlloc a on tornar”.
Les repetides referències als
miralls són ja un reflex d’aquest
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migpartir-se en dues meitats, un desdoblament
necessari per transformar amb eficàcia l’horror
viscut en un artefacte literari, fins i tot temptant els
límits de l’alienació i la bogeria. La mateixa
Akhmàtova ho diu explícitament en un dels poemes
més coneguts de Rèquiem, el seu llibre més
impactant, el més adolorit i secret: “No, no sóc jo,
qui pateix és una altra, / tant no ho podria resistir.”
Perquè la realitat sagnant és que durant més de
quaranta anys se li va prohibir publicar, se la va
insultar i blasmar, se li va denegar qualsevol forma
de subsidi que no estigués emparentada amb la
caritat, se li va negar la casa i el menjar, li van matar
el primer marit, acusat de conspiració, van fer morir
d’inanició el tercer al Gulag, li van prendre el fill,
durant vint anys entrant i sortint de les presons i els
camps de concentració; la van anar privant un a un
de tots els amics, exiliats de primera hora, com Borís
Anrep o Artur Lurie; passats per les armes, com
Gumiliov, com Pílniak, com Bábel, com Meyerhold;
extenuats damunt la neu siberiana, com Nikolai
Punin, com Mandelstam; arrossegats a la bogeria i el
suïcidi, com Maiakovski, com Iéssenin, com
Tsvietàieva; obligats a emmudir, com Platónov, com
Bulgàkov, com Pasternak, i aquesta dona que no
tenia res, que en lloc dels cafès ja només
freqüentava els cementiris i les cues del pa o de la
presó on cada dia anava a esperar notícies del seu
fill, va prendre llavors una determinació inusual:
escriure a pesar de tot, per imperatiu moral, per
lleialtat als morts, per una estranya pietat pels amors
perduts, pels paisatges devastats, per les cases
abandonades.
És llavors que Anna Akhmàtova es converteix en
una poeta veritablement excepcional. No només per
la qualitat de la seva poesia, sinó per les
circumstàncies mateixes en què
va ser escrita. Per com no va ser
escrita, hauríem de dir. La
majoria dels seus poemes,
sobretot a partir de la dècada
dels anys trenta, quan s’estenien
com una infecció les purgues
estalinistes, van haver de néixer
en secret, clandestinament, en
una habitació fosca i prestada,
mentre a l’escala ressonava el
brogit de botes pesants picant a
les portes de matinada. No és
una història nova: també molts
poemes de Mandelstam es van
salvar dins una cassola de la
cuina on la seva dona va amagarlos dels agents de la KGB.
Akhmàtova era encara més
subtil: escrivia en uns paperets
qualssevol, i en acabat convidava
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uns quants amics escollits a escoltar-los i aprendrese’ls de memòria. Les sessions acabaven sempre de
la mateixa manera: amb els papers cremant al
braser o al cendrer, com un ritual, per fer
desaparèixer en fum qualsevol rastre d’una obra en
què literalment un escriptor hi arriscava la vida. Els
poemes de Rèquiem, que narra el dolor d’una mare
per la detenció i condemna del seu fill, van
sobreviure amb aquest cautelós procediment, només
murmurats en habitacions penombroses, com una
pregària que els iniciats es donaven de veu en veu,
com una escriptura gravada damunt la pròpia pell.
“Tot ho coneixeràs, tret de la joia. Però no importa,
viu!”, exhortava en un poema datat tan sols dos anys
abans de morir.
Alguns han dit d’Akhmàtova que és la gran poeta
del sofriment −“la musa del plor”, va dir d’ella l’altra
gran poeta russa, Marina Tsvietàieva:
“Oh, musa dels plors, la més bella musa,
còmplice de la nit blanca que et nodreix
sobre Rússia abats una fosca tempesta
i el teu plany ens travessa com un tret”
però és un sofriment dominat, mai desbridat, sense
ni una nota falsa, amb una “precisa combinació
d’intel·ligència i commoció”. Aquest just amidament
entre contenció i emoció és el que dóna volada a
una obra que alguns, com el seu amic Josef Brodski,
han comparat amb un miracle musical, en què els
poemes sobre el destí del seu país i el trasbals de la
seva època desborden una intimitat quasi de cita
amorosa, de la mateixa manera que els relatius a
l’amor adquireixen cada cop més un inesperat to
d’epopeia. Així va escriure alguns dels poemes més
terribles que es coneixen sobre els turments d’una
mare (“qui sap el gran silenci de la casa / on no ha
tornat el fill?”), i va retratar les sòrdides i
desoladores cambres del règim de Stalin, com al
llibre Poema sense heroi, la seva obra més ambiciosa,
en la qual va treballar més de vint anys i que per
descomptat no va veure mai publicada.
No va ser mai una poeta diguem que de
compromís polític, però era perfectament conscient
de la seva responsabilitat davant els seus. En una
ocasió, algú va insinuar-li que hi havia gent que
ignorava que hi hagués hagut detencions
indiscriminades, que existissin els camps de
concentració o les execucions sumaríssimes, i ella va
recriminar-li amb fúria: “Que no ho sabien? Doncs
tenien l’obligació de saber-ho!”. Però així i tot en la
seva obra es percep un to d'expiació, la culpa del
supervivent, quasi una vergonya de la seva pròpia
escriptura, com si fos un instrument d'acusació i
tortura. Hi tenia molt a veure el fet d'haver estat
tants anys estigmatitzada com un dels “enemics del
poble”, fins i tot per alguns dels seus vells amics. El
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seu admirat Aleksandr Blok va jutjar-la amb especial
duresa: “Akhmàtova escriu sempre com si estigués
davant d’un home, i un hauria d’escriure, més aviat,
com si estigués davant de Déu”. És un comentari
que sembla servir de fonament a la cruel diatriba
del famós informe policial fet públic contra ella
l'any 1946: “La temàtica d’Akhmàtova és
completament individualista. El diapasó de la seva
poesia és miserablement limitat: la poesia d’una
petita dama histèrica que es debat entre el boudoir i
la sagristia. No se sap si és una monja o una puta, tot
i que seria millor dir mig puta i mig monja, en la
qual el vici es barreja amb l’oració”.
Ni Blok ni el comissari del partit no van saber veure
l’essencial: que, en efecte, la poesia d’Akhmàtova
s’adreçava per primera vegada als homes, i no pas a
Déu, un Déu que en tot cas devia contemplar atònit
el pas de la humanitat sobre la terra, i que aquelles
intimitats escarnides com l’expressió d’una classe
agonitzant començaven a ser les de tot un poble que
se sentia igual d’oprimit i desesperançat. Aquesta és
la gran victòria d’Akhmàtova: ultratjada pel poder,
els lectors, en canvi, no la van abandonar mai. Tal
com clamava en un dels seus poemes: “He conservat
la vida per plorar-vos. / No per morir de fred, com el
desmai, sobre el vostre record, / sinó per llançar a
crits els vostres noms al món sencer!”
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No turmentis el cor amb plaers terrenals,
no et lliguis a la dona i a la llar.
Pren-li al teu fill el pa
per donar-lo a un estrany.
I sigues l’humil servidor d’aquell
que fou el teu pitjor enemic,
considera germana la fera del bosc
i res a Déu no li demanis.
(Anno Domini (1922), desembre de 1921, Peterburg)
© Edicions de 1984
Poema publicat amb l’autorització d’Edicions de 1984

Tinc una raó per haver tornat en aquest poble,
aqui i no a Canelli, a Barbaresco o a Alba. Aqui
no hi vaig néixer, és gairebé segur; on he
nascut no ho sé; no hi ha en tota aquesta
contrada una casa, ni un tros de terra ni uns
ossos dels quals jo pugui dir: “Això era jo,
abans de néixer.” No sé si vinc del turó o de la
vall, dels boscos o d’una casa amb balcons
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Carta a Maria
Cesare Pavese
[Brancaleone], 27 desembre [1935]
Estimada Maria,
Aquesta és la carta de la serenor. Ja m’he acostumat al destí i deixo passar els dies, com aquell qui ja
xop permet que la pluja el mulli. M’he acostumat a
l’asma, a la solitud i a la incertesa; visc -si vull (tabac
a banda)- amb tres lires al dia, espicosso els records
com magranes i penso que les coses em podrien
anar pitjor.
La gent d’aquests pobles és d’un tacte i d’una cortesia que tenen una única explicació: fa temps, aquí
la civilització era grega. Fins i tot les dones que,
quan em veuen ajagut en un camp com un mort,
diuen “Este u’confinatu”1, ho fan amb tant accent
hel·lènic que m’imagino que sóc Íbic i sóc bell i estic content.
Íbic, si us interessa, és un poeta coral del segle VI aC
nascut justament aquí, al Reggino, assassinat al carrer major i autor d’aquest oportú fragment:
...I a la primavera els codonys,
regats pels corrents
dels rius, on hi ha el jardí immaculat
de les nimfes, i els botons de les vinyes,
crescuts sota els rebrots ombrívols
dels pàmpols, floreixen; a mi, en canvi, l’amor,
mai en el temps apaivagat, d’aquella manera que
entre els llamps embat
la tràcia tramuntana, embolcallant-se, de part de
Venus, amb àrids neguits, tenebrós
i apassionat,
vigorosament des dels fonaments em sacseja la
raó...

Traducció de Núria Bastons
Recordo que, a falta de res millor, jo, valent-me de
la meva efèbica constitució física, aquest estiu despullava -només el que és permès pel reglament- “la
càndida flor del cos” a la vora del mar i formava,
així, quadres hel·lènics que els geranis de la platja
no oblidaran tan fàcilment.
En fi, crec en la metempsicosi i estic convençut de
reencarnar Íbic, el poeta dels codonys.
Safo deia:
Tramuntana és la lluna
i les Plèiades, és mitjanit,
ha passat l’hora:
jec sola al llit.
Jo, en canvi, jec en companyia d’alguns grills, que la
humitat de l’estança produeix per generació espontània i que el llit tempta amb l’escalforeta.
Els grills em fan recordar que avui m’ha escrit Carocci i m’ha dit que no es troba el paper per imprimir Lavorare stanca. Ja em semblava que les coses
anaven massa bé! Això ha revifat la meva fúria contra els censors i, si no fos que l’asma no em deixa fer
dos-cents metres de carrer sense rebentar, sens dubte hauria demanat poder participar en la guerra,
com vosaltres em vau aconsellar en la postal del 12
de desembre. De tota manera, no me’n faltarà l’ocasió, si em guareixo.
Les postals són per repartir a tots i a qualsevol, per
enviar-les de seguida, perquè ja he entès que, si Carocci no rep una bona quantitat de subscripcions
que li cobreixin les despeses, no comença la impressió. Em va prometre que començaria després de Nadal, però no me’l crec.
El diccionari de llatí no és ni nou ni vell, però no
us el puc enviar. Està igual que el meu que teniu
destrossat. A l’escola ara fan servir el Bernini. Us
enviaré el Ghioti francès.
Espero que us agradi aquesta carta. Esforceu-vos a
entendre que jo les notícies, que sembla que vulgueu, no les sé donar: me n’oblido sempre d’alguna.
En canvi, pel to de les diverses cartes, que sempre és
esculpidíssim, us és fàcil d’entendre de quin humor
estic i, doncs, com estic. C. d. d. 3
Saludeu a tots, en la mateixa mesura del que m’estimen.
Pel que fa a vós, ja ens coneixem.

Cal no oblidar que aquest voltava com una ànima
en pena per la Magna Grècia i les illes per guanyarse les garrofes, la qual cosa aleshores es deia hospitalitat. Doncs encara ara aquesta gent és tal qual i,
encara que no hi hagi el jardí de les nimfes, l’hospitalitat es manté intacta.
M’agrada llegir la poesia grega en terres on, a part
de les incursions medievals, tot recorda el temps que
les noies ὑδρενούσαι es plantaven l’àmfora al cap i
tornaven a casa fent saltironets. I com que el passat
grec es presenta actualment com una ruïna estèril
-una columna trencada, un fragment de poesia, un
sobrenom sense significat- no hi ha res més grec que
aquestes regions abandonades. Els colors del camp
són grecs. Roques grogues o vermelles, verd clar de
figueres de moro i atzavares, rosa de balandres i geranis, a tot arreu feixos, als camps i al llarg de la via
del tren, i turons pelats de color marró oliva. Fins i
tot la cornamusa -l’execrable instrument natalicirepeteix la veu entre d’orgue i d’arpa que acom*Carta inclosa en el llibre Vita attraverso le lettere i publicapanyava els ocis de Paris ϑεοειδήϛ, quan menjava el da amb l’autorització de © Giulio Einaudi Editore S.p.a.
formatge de les seves ovelles sobre les pastures d’Ida
i somiava els amors de ‘Ελένηϛ λευϰελέου 2
1 Expressió en calabrès que vol dir “Aquest és un confinat”
...ἐν ϰρανάἠ νῆσῷ µιγεῖσαϛ...
(juntament amb ell sobre una illa pedregosa)
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2 La

blanca Helena
dovevasi dimostrare (‘com es pot demostrar’)

3 Come

PÀGINA

43

REVISTA CONTRACULTURAL A L’ABAST DE BEN POCS

Records d’un “flâneur” (I) Un oasi
il·lustrat: la Biblioteca Pública Arús
Ramón Minguillón
Durant un temps en la meva vida
vaig exercir la molt noble, poètica,
saludable i desacostumada professió del flâneur. El “flaneurisme”,
gairebé sempre vocacional, incurable i urbà, requereix complir
tres condicions indispensables a
l’abast de ben pocs (com aquesta
mateixa revista): una curiositat
il·limitada, ingents dosis de temps
lliure i una cultura heterogènia i
inquieta, que té com a referents
exemplars al nostre país tres erudits i amens mosqueters: Nèstor
Luján, Joan Perucho i Álvaro
Cunqueiro; la resta és, merament,
una qüestió de pràctica. Puix que
l’ociosa tasca del flâneur, el qual,
per cert, té com a sant patró Charles Baudelaire, consisteix a deambular indolentment, sense pressa,
per qualsevol via pública (des del
carreró més sòrdid fins a l’avinguda més sumptuosa) que atiï la
seva indiscriminada avidesa de
rareses, deixant, com no podria
ser d’altra manera, que l’atzar guiï
les seves passes (el flaneur és per
naturalesa al·lèrgic al pla preconcebut i a l’exhaustivitat) i que els
seus ulls escrutadors frueixin de
tot allò que li ofereix l’emboscada
i furtiva fortuna ciutadana. Al
capdavall, es tracta d’un hedonista
erràtic, el goig del qual rau a desentranyar l’esquiva, estranya i
contradictòria poesia que amaguen les modernes megalòpolis.
Tot flâneur que es preï compleix,
d’altra banda i “avant la lettre”,
amb un dels preceptes més
suggestius del credo de la Internacional Situacionista (1957-1972),
el moviment lúdicoartísticopolític
d’esquerres que es va donar a
conèixer i va assolir un considerable protagonisme durant els
joiosos aldarulls estudiantils de
l’inoblidable maig francès: “La
dérive”, val a dir, el vagareig que
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ens porta d’un lloc a un altre, recorrent els incessables i contraposats àmbits de qualsevol gran ciutat, propiciant imprevisibles i enlluernadores epifanies emocionals,
sorgides d’una original òptica urbana que té el carrer com un nou
espai d’experimentació. Els situacionistes encunyaren un revolucionari concepte: la “psicogeografia”, una sort d‘urbanisme transcendental, que havia de tractar
sobre l’emotivitat humana derivada del paisatge i la configuració
geogràfica dels territoris que habitem. Guy Debord, el seu més po-

pular i actiu dirigent, considerava
el carrer l’escenari ideal per a l’educació del futur revolucionari. El
títol del seu gran llibre manifest,
el qual va obrir insospitades perspectives a l’anquilosada, estalinista
i sartriana esquerra francesa d’aquell temps, “La societat de l’espectacle”, ja ens revela la dimensió lúdica i política atorgada als
espais públics, on, inevitablement,
havia de tenir lloc l’avortada insurrecció universitària que ell i el
seus acòlits contribuïren a desfermar. El seu deute intel·lectual,
confessat només en part, amb el
surrealisme, pel que fa a aquesta
qüestió, i, particularment, amb el

seu gran i controvertit summe
sacerdot, André Breton, és inequívoc, per no dir flagrant. Per Breton el carrer era l’àmbit on es
manifestava l’atzar, la troballa, la
cruïlla fortuïta dels desigs, el gresol d’allò que encara té d’imprevisible la vida; en suma, l’epicentre
de la pura surrealitat (va arribar
al punt de no voler tancar, a la nit,
la porta de casa seva, per si el meravellós el volia visitar); n’hi ha
prou amb llegir Nadja per corroborar-ho i lloar-ho. Guy Debord va
tractar de conciliar, un altre cop
debades, poesia i política. Va ser,
que jo recordi, el darrer frustrat
intent de fer possible aquell adagi
imprès als murs de Nanterre, que
avui és pura i nostàlgica pols,
quan no pastura d’eslògans publicitaris de baixa estofa: “La imaginació al poder”. Qualsevol esquerra que es respecti a si mateixa, i
que encara mereixi portar aquest
nom, faria bé de no oblidar
l’herència situacionista. El menyspreable, avorrit, ridícul i reaccionari espectacle de la nostra actual
esquerra és la prova irrefutable
que no ha estat així.
El cas és que un dia, després
d’un fatigós i estèril vagareig, fregant ja l’esgotament “psicogeogràfic”, els ulls toparen amb un
objecte que va alertar el meu instint i va aixecar les meves venturoses sospites (un flâneur, ho confessi o no, sempre va a la caça
major “d’amagatalls d’or”, màgics
racons l’existència dels quals només coneixen uns pocs “iniciats”):
un bonic i policromat fanalet
noucentista suspès del número 26
del passeig de Sant Joan, i sobre el
qual es podia llegir un nom:
“Arús”, i les paraules “Biblioteca
Pública” (res més assenyalava,
abans i ara, la ubicació de l’il·lustre indret vuitcentista). De sobte,
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una emoció desassossegada em va
colpir (intraduïble per a tots
aquells que no conceben el paradís com una borgiana dimensió en
forma de prestatgeries inesgotables i atapeïdes).

I em vaig endinsar en un vestíbul
amarat de penombres, on vaig
llegir amb incrèdul esbalaïment
algunes de les làpides commemoratives que el flanquejaven: “La
Gran Logia Simbólica Española i el
seu districte, la Gran Lògia de Catalunya i Balears, als nostres estimats
germans Rossend Arús i Arderiu i
Francesc Ferrer i Guàrdia, en el centenari de la creació de L’Escola Moderna. Llibertat, Igualtat, Fraternitat”,
i una altra: “Aquesta Biblioteca fou
cedida al poble de Barcelona el dia
24 de març de 1895 per Rossend
Arús i Arderiu (1844-1891), escriptor,
poeta i filantrop. Barcelona, 24 de
març de 1995, primer centenari.”
Impossible trobar una targeta de
presentació tan suggestiva. Així
doncs, sense perdre un segon, vaig
pujar el tram d’escales marmòries
que em separaven d’una sorprenent rèplica, en reduïdes dimensions, de la cèlebre estàtua La
Llibertat il·luminant el món de Bartholdi, que presidia, torxa en mà i
damunt d’un pedestal, l’entrada al
recinte, i als peus de la qual, escrit
en una llosa, es deixava llegir:
”SALVE”. No hi havia equivocació
possible: era “un amagatall d’or”, i
això que encara desconeixia les
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joies que ocultava el seu interior.
Recórrer-la, cambra per cambra,
fou com accedir a un àmbit insospitat que, miraculosament, el
temps havia preservat de la seva
usura (més tard vaig saber-ne la
raó). Tret d’un parell de detalls (i
de les inevitables, encara que petites, empremtes de la tecnologia
actual), gairebé res del seu decorat original semblava que hagués
patit canvis substancials durant el
transcurs d’un segle i escaig: delicats ornaments modernistes: cadires, faristols, escriptoris, llums
serpentejants; terres de marbre i
mosaic propis dels pisos dels patricis barcelonins de l’Eixample,
sostres d’estuc amb motius pintats, diverses vitrines exhibint esplèndids llibres d’antany, vetustes
llibreries de fusta fosca on s’abocaven els lloms de tants toms bellament enquadernats, pintures,
busts i gravats de l’època, i, pertot
arreu, símbols i senyals del codi
maçònic; però, i això és el millor,
per sobre de tot, centenars, milers
d’antics volums temptant-me des
de tots els racons. Què més es pot
demanar! Un cop escorcollada fins
a la darrera de les seves colzades, i
saciada només en part la meva
curiositat creixent, parlant amb
un dels seus servicials bibliotecaris, vaig decidir, per descomptat!,
fer-me soci a l’instant per prosseguir amb les meves indagacions i
disposar al moment dels seus tresors de paper. Dies després ja desempolsava els primers volums,
entre d’altres, els d’un quasi oblidat iberista i devot lusòfil català:
Ignasi Ribera i Rovira (certament,
mereixedor de millor sort i, sens
dubte, d’un altre article).
Crec que ja ha arribat l’hora
d’il·lustrar el lector, encara que
sigui sumàriament, sobre l’origen i
les vicissituds històriques d’aquest
sorprenent oasi, el seu notable i
curiós artífex i l’extraordinària
importància del patrimoni cultural que atresora. Pel que fa a
aquest últim punt, només cal saber que els seus murs acullen un
dels fons documentals més rics

d’Europa sobre els moviments
obrers, tant espanyols com iberoamericans (juntament amb l’Institut Internacional d’Història Social
d’Amsterdam), i especialment de
les tendències anarquistes del segle dinovè (en particular de
premsa àcrata obrera: és l’hemeroteca més completa de Catalunya
sobre el tema); si a tot això se suma la més rica i valuosa col·lecció
de llibres de francmaçoneria
d’Espanya, després de l’Archivo
Histórico Nacional de Salamanca;
ultra llibres d’art i reproduccions
de museus d’Europa, incunables i
volums singulars d’interès bibliòfil
per la impressió, la il·lustració o
l’enquadernació (dos exemples
entre molts d’altres: el Codice
Iustiniani, imprès per Pere
Schöffer de Gernszheim, soci de
Gutemberg, Magúncia, 1475; i
l’exquisida i famosa edició (1863)

de Manuel Rivadeneyra d’El ingenioso hidalgo Don Quijote de La
Mancha ); llibres sobre la història
colonial d’Amèrica i Filipines, i un
llarg etcètera d’altres matèries, es
tindrà una idea aproximada de la
indiscutible rellevància d’una institució que, per a la nostra vergonya (una més entre infinitat
d’altres si de cultura es tracta),
roman relegada a l’oblit, ja que
són comptats els barcelonins que
la coneixen i encara menys els
que la freqüenten.
La biblioteca es va crear per
encàrrec de Rossend Arús i Arderiu, ric pròcer i filantrop barceloní, en el testament del qual instituí
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Valentí Almirall i Antoni Farnés
hereus de confiança (marmessors)
de la seva fortuna, amb la missió
de fundar una biblioteca pública i
de caràcter popular. L’Arús va ser
la primera biblioteca popular de
la ciutat, i amb uns criteris força
avançats als de l’època. Quan es va
obrir (1895) a Barcelona no hi
havia cap entitat d’aquestes característiques; les biblioteques espec i a l i t z a d e s - M e d i c i n a , J u r i sprudència, Advocacia, Fomento
del Trabajo, Ateneu, etc.- no eren
públiques, tret de la Universitària,
que pel seu caràcter freturava
d’obres modernes. Molts professionals i artistes de prestigi van
col·laborar en el projecte, i bastiren un espai d’una elegància i
d’una gràcia enlluernadores. Valentí Almirall, el cèlebre ideòleg
polític, va ser el responsable de
donar forma al fons bibliogràfic
seleccionant un total de 20.000
volums, que va adquirir als llibreters més importants de Barcelona,
Madrid, Milà, París, Lausana i d’altres, als quals s’afegiren els 4.000
volums de la biblioteca particular
del mateix Arús, un llegat bàsicament literari, però que comptava
amb una magnífica i selecta
col·lecció de llibres de francmaçoneria, molt importants perquè es tractava d’obres d’ordre
intern, i cal no oblidar que Almirall, aprofitant l’avinentesa, va
concebre una mena de museu del
llibre on fos possible contemplar
la història de la impremta i de les
arts gràfiques.
Tanmateix, les sempre adverses
circumstàncies econòmiques del
centre, que hi foren ja de bon
començament i, que mai l’abandonaren, arriben fins als nostres
dies. La dictadura franquista, això
a part, la va tancar a principis de
1939, i així va romandre vint-i-cinc
anys (amb la particularitat que el
conserge no va ser acomiadat i va
viure amb la seva família en un
habitatge contigu a la sala de lectura). Per un cop, el silenci i la
indiferència van jugar al seu fa-
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vor, i el quart de segle d’oblit va
tenir la seva recompensa: a causa
del tancament, els fons sobre
francmaçoneria, anarquisme i
moviments obrers es van deslliurar del zel inquisitorial. La biblioteca va reobrir “discretament” les
portes el 13 de setembre de 1967.
Avui dia l’Arús és un centre de
recerca especialitzat (l’Ateneu Enciclopèdic Popular s’ha instal·lat
en el pis contigu a la biblioteca),
on també s’organitzen conferències i s’hi fan presentacions de
llibres relacionats amb maçoneria,
esoterisme, història dels moviments obrers, etc.
Per acabar, un nom: Rossend
Arús i Arderiu, una biografia per
conèixer. Nascut a Barcelona el
1847 i mort als 44 anys a la mateixa ciutat, demiürg d’aquest incomparable món, maçó de renom,
va exercir importants càrrecs com
el de Gran Mestre de la Gran
Lògia Simbòlica Regional Catalana (entitat que va tenir com a seu
la seva pròpia casa) dins d’aquella
clandestina i mística multinacional d’antany: la maçoneria. Destacat patriota, va ocupar la secretaria del Primer Congrés Catalanista
de l’any 1880; d’ideologia republicana i, per tant, federalista i iberista per torna. De les idees que
impulsaven el seu credo ètic i el
de la Lògia Simbòlica cal destacar:
el lliurepensament, l’antideisme i
l’anticatolicisme, el laïcisme i el
suport a l’escola pública. Quant a
la seva vessant creativa, s’han de
remarcar les col·laboracions en
diverses publicacions satíriques de
l’època, com ara La Campana de
Gràcia o L’Esquella de la Torratxa;
així mateix va desenvolupar una

prolífica activitat com a dramaturg: més de quaranta obres tant
en català com en castellà, algunes
d’exaltació o de burla política,
com ara Mai més monarquia! o
Viva la Federal. La seva filantropia
el menà a finançar de la seva
butxaca la construcció d’algunes
escoles i altres obres socials.
Rossend Arús era el prototipus
d’home il·lustrat, avançat, generós
i compromès, que fa que aquest
món sigui menys estúpid i més
just; un home que “sempre va
considerar la ignorància com una
calamitat social”, perquè, com
deia el mateix Arús: “Com més
il·lustració té un poble, més lluny
està de l’absolutisme.” Dit això, no
voldria concloure aquest article
sense afegir algunes de les regles
de funcionament (que continuen
vigents) de la biblioteca, a tall d’exemple del seu inaudit (per a
l’època) tarannà liberal i democràtic:
“La Biblioteca serà sempre pública
[…] i no es podrà excloure sistemàticament cap gènere de llibres per
motius socials, polítics ni religiosos,
[…] no podrà tenir en la presidència
ni en cap altre lloc dels seus salons
retrats ni símbols polítics, socials o
religiosos d’actualitat, […] no es podrà
impedir l’entrada ni els mitjans de
llegir o estudiar a cap persona per
raó de sexe, edat ni classe. En tots el
documents oficials de la Junta, així
com en tots el actes que se celebrin
a la Biblioteca, es podrà usar indistintament les llengües catalana i
castellana, igualment nacionals.”
No puc evitar sentir tristesa i
vergonya en comprovar que, a
hores d’ara, transcorregut més
d’un segle des de la redacció d’aquests preceptes, encara hi ha
certa gent a Catalunya que en
trobarà algun massa tolerant o, el
que és pitjor, fins i tot anticatalà.
Tenia raó Rossend Arús: la ignorància i els absolutistes de qualsevol mena són i seran la nostra
calamitat social. Mals temps per a
Catalunya, molts mals temps.
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Mistificació
Quan la Grette Bürnsten, seient a l’atrotinat sofà groc de l’estudi, va dir-me el seu
nom, no vaig ser capaç d’establir cap relació coherent entre ella i jo. Al cap d’una
estona d’escoltar-la, però, el nom i la història de la Grette Bürnsten van emergir
com lletrejats per una sonda. I una conjunció de palpitacions i de tibantor a l’escrot va deixar-me sense parla. Perquè la Grette Bürnsten no existia. Si més no fins
que vaig inventar la seva biografia mentre redactava entrades per a un diccionari
enciclopèdic (una manera com qualsevol altra de compensar l’avorriment característic de les feines editorials amb què m’havia de guanyar la vida). Llavors, però,
no vaig pensar en ella en termes físics (tot i que m’hauria agradat il·lustrar la seva
entrada amb una fotografia anònima d’una contorsionista qualsevol), i ara em
sorprenia el seu cos esfilagarsat, del qual em van atreure, des del primer instant,
els ulls, verds com un espadat molsós, i la veu, d’una tessitura similar a la del
capvespre. «M’has condemnat a la més trista de les existències, la que depèn de
l'atzar dels altres. Perquè mai ningú buscarà el meu nom.» I els seus ulls em van
envoltar amb un silenci sense fissures. No vaig veure la pistola. Només la irisació
d’un esclat d’espurnes. I el darrer que recordo és una coïssor insofrible entre la
tercera i la quarta costella.
Eduard Márquez, Zugzwang (Quaderns Crema, 1995)
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L’entrevista a Foix
Narcís Comadira
A finals de gener de 1984, vaig anar al carrer de Setantí, a Sarrià, a entrevistar J.V. Foix. Jo acabava de
fer quaranta-dos anys, els faig el dia 22. Ell n’acabava de fer 91, els feia el 28. Ho recordo perquè encara
hi havia a la sala rams de flors de l’aniversari. Es
tractava de fer una conversa llarga per ser publicada
en una col·lecció municipal que s’havia empescat
Maria Aurèlia Capmany i que, titulada Diàlegs a Barcelona, volia ajudar a construir una mica la
memòria col·lectiva. En principi, la Maria Aurèlia
volia que conversessin persones de diferents generacions. I del mateix ofici. I em va escollir a mi per fer
el diàleg amb J. V. Foix. L’entrevista, o la conversa,
em sembla que va durar més d’una tarda. S’enregistrava en una cassette i en Xavier Febrés era el responsable tècnic municipal de l’operació. Després, ell
mateix la va transcriure. Un cop fet això, me la va
passar i, com que J.V. Foix ja no podia llegir, vaig
anar-hi un parell de tardes més a llegir-la-hi i a introduir-hi els canvis que em proposava.
Foix havia parlat sense pèls a la llengua, però a
l’hora de fer públic allò que havia dit es va mostrar
més moderat. Em va fer treure algunes coses, com
ara que el monument a Picasso de Tàpies no li agradava gens. Però em va dir: “Tàpies és amic meu i
potser s’enfadaria.” També em va fer treure que Dalí
es masturbava mirant fotografies de nenes de primera comunió. Em va fer substituir la paraula masturbava per excitava. També em va fer suprimir un
comentari que va fer sobre els llocs inversemblants
—i incòmodes, no li sembla?— on Montserrat Roig
feia practicar els coits als seus protagonistes. Li vaig
explicar a la Montserrat aquest comentari de Foix i
ella em va dir: “Saps amb què em va sortir, l’altre
dia, quan li vaig preguntar com estava? Doncs em va
dir: ‘Ai, m’he fet vell, ja no se m’aixeca l’ocellet.’ El
pobre Foix està obsedit amb aquest tema”. I vam
riure.
També em va fer aprendre una quarteta de Sagarra.
I no va parar fins que la vaig saber de memòria. “És
obscena i fins i tot sacrílega!”, em deia, “a veure, repeteixi-la.” Segurament volia que no es perdés. Fa
així:
En Llimona amb gran fervor
es fica al llit amb un rave,
i amb la punta de la fava
li dibuixa un Sagrat Cor.
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Aquestes són coses que recordo. Un dia, un cop
publicat el llibre, vaig demanar a Xavier Febrés la
cinta de l’enregistrament. El molt beneit l’havia esborrada. Així s’ha perdut, com tantes altres coses en
aquest país d’irresponsables, un document preciós.
Un dia, després d’uns mesos, vaig coincidir amb Foix
en un acte, no recordo quin, a la Virreina. El vaig
anar a saludar. Com està senyor Foix, li dic, suposo
que ja li han portat el llibre de l’entrevista. I ell: “Sí,
sí, però algú m’ha dit que en Comadira no era pas la
persona adient per fer-la.” (En aquest món sempre hi
ha ànimes piadoses. Segurament aquell “algú” va
considerar que jo no era prou avantguardista!). Li
vaig comentar a la Caterina, amiga d’en Foix, que
sovint l’acompanyava, que el poeta no m’havia reconegut. “No et preocupis”, em va contestar, “l’altre dia
a mi em va confondre amb l’Albert Manent!”
L’entrevista va ser agradable. A la segona tarda, el
primer que em va dir va ser: “Anit, no he pogut
dormir. M’heu fet recordar moltes coses...”. I jo: “Si
vol, ho deixem estar”. I ell: “No, cal acabar allò que
s’ha començat.”
Parlàvem a la sala menjador, sota el tapís que, dibuixat per Miró, havia teixit la seva dona. Em va ensenyar dos dibuixos de Miró. Un de recent i un d’antic. I em va dir: “Fixi’s com aquest d’ara és més tou.
Miró ha perdut la força generativa”. Foix va ser
amable, cordial. També em va ensenyar un llibre
d’aquests que en diuen d’artista. Amb gravats d’Antoni Tàpies. Magnífic. Hi ha unes fotografies de Pilar
Aymerich on es veu com en Foix i jo ens el mirem.
En un racó hi havia un dibuix molt bonic de Federico García Lorca.
Així va anar, més o menys.

*Reproduïm a continuació la primera part
de les quatre en què hem dividit l’entrevista que
Narcís Comadira va fer l’any 1984 a J. V. Foix.
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I. Panoràmica de 91 anys de Catalunya
NARCÍS COMADIRA. Senyor Foix, us he de confessar
que em costa una mica iniciar aquesta conversa en
la qual penso callar més que no parlar. Em sembla
que sou vós qui teniu coses a dir i no pas jo. M’agradaria obligar-vos a fer una mica de memòria..., que
em parléssiu de la vostra infantesa, de com era el
Sarrià de llavors... M’agradaria de seguir, amb vós,
una mica el fil de la història que hem viscut. D’una
manera relaxada. Jo no sóc un periodista i no vull
pas fer-vos una entrevista.
J. V. FOIX. Durant la meva infantesa, Sarrià estava
efectivament separat de Barcelona per camps, vinyes, horts i jardins particulars. S’hi venia amb tren
de foc, o amb tartana o a peu. Abans es caminava
molt més. En acabar el batxillerat jo anava a la Universitat a peu, igual que els meus companys. Però
parlant del nivell de consciència de la gent, recordo
que als meus vuit anys jo estava informat de les conseqüències de la guerra de Cuba i de la pèrdua de
les colònies, si més no en la mesura en què n’informaven els periòdics. Recordo també que als paquets
de xocolata sortien aquells cromos amb litografies
de la guerra de Cuba. Va venir el 1900, quan jo tenia

7 anys, i va haver-hi un moviment universal d’entusiasme. Totes les capitals del món organitzaven actes
de diverses menes, i, sobretot, es feien profecies sobre les coses que s’esdevindrien amb el canvi de segle, exactament com passa ara. N’hi havia de pessimistes i d’optimistes, de bones i de dolentes. Un dia,
dos capellans parlaven amb el meu pare, davant
meu, dels actes que s’organitzaven per tal de commemorar el canvi de segle. No vaig sentir el que un
va preguntar a l’altre, però la qüestió és que va respondre: “A mi em sembla que trauran el celibat”...
Tot això perquè vegeu si les coses vénen de lluny i
duren temps. Ja l’any 1900 els capellans aspiraven a
casar-se.
NARCÍS COMADIRA. I em sembla que encara en
tenen per temps.
J. V. FOIX. No, si ja es casen!
NARCÍS COMADIRA. Però d’una manera una mica
fraudulenta.
J. V. FOIX. Però els ho admeten. Bé, doncs, arran del
canvi de segle, a Sarrià van posar brandons als caps
de balcó, etc. Ve l’any 1906, que per a mi va tenir
una gran importància perquè va celebrar-s’hi el
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Primer Congrés Internacional de la LIengua Catalana. Se’n va parlar molt, i jo vaig poder-ho constatar
als periòdics, perquè ja els llegia des de ben petit.
S’hi van veure coses ben curioses, com ara els
filòlegs estrangers donant consells experts sobre l’estructuració que calia donar a la llengua catalana. De
tots els textos recollits a les actes d’aquest Primer
Congrés Internacional, l’únic de totalment vàlid continua essent el de Pompeu Fabra. La comunicació
que va llegir al Congrés presentava un català que
guanyava de bon tros al de Joan Maragall. La prosa
de Maragall utilitzava un català diferent.
NARCÍS COMADIRA. I el vers també. És clar que
això era general, llavors. Fabra era un filòleg i Maragall no. Ara sembla que, en segons quins aspectes,
tornem a ser com en temps de Maragall. Potser caldria tornar a plantejar-s’ho, almenys això sembla que
és el que volien fer amb el Segon Congrés.
J. V. FOIX. Recentment, jo vaig estar d’acord amb els
qui s’oposaven a l’organització del Segon Congrés
Internacional de la Llengua Catalana i així ho vaig
comunicar. Això no vol dir que no pensi que calguin
algunes rectificacions o modificacions a la llengua
catalana per tal de facilitar-ne l’escriptura. La gent
no aprèn el català de vegades perquè hi troba dificultats d’ortografia. Hi hauria d’haver una rectificació ortogràfica, que segurament en Pompeu Fabra ja
hauria assajat si n’hagués tingut l’oportunitat. Mireu
si sempre he tingut cura de la llengua que utilitzo
que, ja quan anava a col·legi —que aleshores en
dèiem estudi, perquè els nois anàvem a estudi i les
noies a costura—, vaig comprar conjuntament amb el
pintor Josep Obiols —el pare de “Raimon” Obiols— i
dos altres companys una guardiola, on dipositàvem
dos cèntims per cada mot que dèiem mal dit en català. Les monedes de dos cèntims tenien el mateix
valor i la mateixa mida de les monedes petites de
deu pessetes que han sortit ara.
NARCÍS COMADIRA. Tot torna...!
J. V. FOIX. Aleshores va venir el moviment de la Solidaritat Catalana, quan jo tenia tretze anys. Con ja
sabeu, Solidaritat Catalana abastava tots els partits
catalans, des dels carlins fins als republicans. No
crec que a Barcelona s’hagin tornat a veure manifestacions polítiques tan imponents con les de l’època
de la Solidaritat. Arrossegava gent gran i molta jovenalla. Recordo haver anat pel carrer Major de
Gràcia, tot portant una bandera amb altres nois,
amb el fi d’adherir-nos a la manifestació de la Solidaritat Catalana. Després hi va haver la desfeta de la
Solidaritat, que era ja previsible per les dificultats de
mantenir la unió dels carlins amb els republicans en
un país on hem tingut segles de guerra entre carlins
i republicans. Va venir la revolta popular contra la
guerra del Marroc, on es produïen desfetes seguides
i enviaven contínuament tropes noves.
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NARCÍS COMADIRA. Això va ser la Setmana Tràgica,
de l’any 1909.
J. V. FOIX. La Setmana Tràgica amb la gran crema
de convents i algun monestir. Era tanta la separació
que hi havia aleshores entre Sarrià i Barcelona, que
no es va cremar cap convent de Sarrià. Els revolucionaris van cremar fins al límit de Sarrià. De la
frontera de Sarrià —que cau cap allà la Diagonal— en
amunt no va passar absolutament res. Nosaltres vam
prosseguir el nostre catalanisme juvenil tot introduint la sardana en aquest barri. I dic introduint,
perquè no hi era coneguda. La sardana no és pas
una tradició secular a Barcelona, és durant aquest
segle que es va anar propagant de mica en mica con
a manifestació catalanista més que com a dansa.
NARCÍS COMADIRA. Això mateix va reproduir-se
després de la guerra civil. Quan jo era petit, anar a
ballar sardanes tenia un sentit una mica reivindicatiu. A Girona, recordo que els escoltes apreníem i
anàvem a ballar sardanes. Era una manera de “fer
país”...
J. V. FOIX. L’any 1917 va ser completament catastròfic. També va ser l’any de la fundació de La Revista per López Picó i Joaquim Folguera. Era quan mataven pels carrers.
NARCÍS COMADIRA. I va ser l’any de la mort de Prat
de la Riba. Aquest fet va canviar moltes coses, no?
J. V. FOIX. Va canviar-ho tot molt! De la presidència
de Prat de la Riba a la de Puig i Cadafalch hi havia
una diferència total, en tots els ordres. Ja aneu ben
documentat. Es va crear un estat d’esperit revolucionari popular que no tenia res a veure amb el catalanisme. Existien grups catalanistes radicals que
feien separatisme i publicaven revistes com La Tralla,
Fora Grillons i altres títols que no recordo. Per cert,
d’aquesta revista Fora Grillons, que jo havia tingut a
les mans de molt jovenet perquè me l’havia donada
un fadrí de casa, no n’he pogut retrobar mai més
cap exemplar, ni a les llibreries de vell. Defensaven
que, talment com Cuba s’havia alliberat d’Espanya,
Catalunya havia de seguir aquest camí mateix. Ara
també hi ha grups que pensen així, però aleshores
els termes eren més francs: s’era catalanista i separatista. Aquesta revista tenia un nombre limitat de lectors. Primer havia de sortir cada quinze dies, després
cada més i al capdavall va convertir-se en trimestral
perquè la gent no responia, no la comprava. Jo vaig
intervenir a La Revista con a secretari de Redacció:
n’ordenava l’original, elaborava una informació bastant vasta de les revistes estrangeres per donar a
conèixer les tendències artístiques dels altres països,
etc. L’any 1922 va produir-se el moviment d’Acció
Catalana, provocat per la joventut nacionalista de la
Lliga...
NARCÍS COMADIRA. Hi figurava com a capdavanter
en Bofill i Mates, Guerau de Liost...
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J. V. FOIX. No, és curiós. Acció Catalana va tenir un
començament doble. Va sorgir primerament un
grup, al qual jo pertanyia, amb el nom d’Acció Catalana. La joventut nacionalista de la Lliga va agafar
de seguida aquest nom d’Acció Catalana i van rectificar les bases de l’Acció Catalana inicial, la nostra,
que defensava un tipus d’organització a la qual poguessin pertànyer els catalans, fossin del partit que
fossin. A l’Acció Catalana inicial, hi podia pertànyer
tant un carlí com un republicà, però havien d’acceptar uns principis bàsics molt radicals: parlar i escriure en català, fer la seva propaganda comercial i industrial a l’interior de Catalunya en català, ser subscrit a un diari català, portar els fills a una escola catalana i, si no n’hi havia, reunir-se uns quants pares i
formar-ne una. Però, immediatament, els de la Lliga
ho van convertir en un grup polític. Hi va entrar en
Martí Esteve, que era amic meu, i d’altres provinents
de la Lliga i de la redacció de La Revista. Així doncs,
Acció Catalana esdevé un grup polític...
NARCÍS COMADIRA. ¿És en aquest moment quan hi
intervé Bofill i Mates?
J. V. FOIX. En Bofill i Mates i en Nicolau d’Olwer.
NARCÍS COMADIRA. I en Carner, què va fer? Ja era
fora?
J. V. FOIX. En Carner volava per damunt de tot. Directament, mai no va intervenir-hi. Acció Catalana va
aconseguir comprar un diari que sortia al vespre i
que es deia La Publicidad i era republicà. El converteixen en La Publicitat, escrit en català. Hi van col·laborar els millors escriptors de l’època, no passava
com a l’Avui actual. Va anar progressant, va assolir
una certa importància política, eren escoltats fins i
tot per la Lliga i van arribar a encomanar un cert
radicalisme a l’interior de la Lliga i de La Veu de Catalunya. Una mica abans, els anys dinou o vint, vam
publicar amb Josep Carbonell i Gener a Sitges El
Monitor de les Arts, de les Lletres i de la Política.
NARCÍS COMADIRA. Es publicava a Sitges?
J. V. FOIX. Sí, per raons de censura. Eren èpoques de
censura. A cada revolta popular que hi havia, o a
cada crida a la vaga general, s’imposava la censura.
És a dir, que jo he passat 50 anys sota censura. El
Monitor de les Arts, de les Lletres i de la Política era una
mena de diari que aquí no estaven acostumats a
veure. En política defensava un nacionalisme integral, però, a la vegada, amb un fons federalista, per
donar-li un nom. Crèiem que la qüestió de Catalunya
havia de resoldre’s amb una nova organització peninsular. Fins al punt que vam arribar a projectar
un número —les proves del qual tinc aquí i que no es
va acabar de publicar— completament en portuguès
i en català. Ara no queda cap portuguès hispanista,
els portuguesos no en volen saber res, d’Espanya,
però aleshores hi havia aquesta mena de moviment
de confraternització. Ara sembla que tenen una gran
aversió a tot allò espanyol. Al Monitor, també hi
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fèiem un resum en francès i en anglès per tal que la
premsa d’altres països poguessin extractar-ne el que
volguessin. Jo havia deixat de col·laborar a La Revista
i vam llançar al carrer una altra publicació que es
deia L’Amic de les Arts. Primer tenia un to una mica
sitgetà, però després ja va començar a publicar articles sobre l’art d’avantguarda fins a l’últim número,
que vam consagrar a en Dalí —em feu fer molt esforç de memòria per recordar-lo—. L’any 1915 vaig
presentar amb un text meu la primera exposició de
Joan Miró a Barcelona, a la Portaferrissa. L’any 1925
va venir en Dalí a exposar a Barcelona i també el
vaig presentar. Dalí ha estat equivocadament interpretat, perquè si ara estigués aquí amb nosaltres parlaria com nosaltres, sense cap fatxenderia. Es posaria
a parlar de Velázquez o del que fos amb una gran
normalitat i sense cap estridència o afectació.
NARCÍS COMADIRA. ¿Voleu dir que només fa
comèdia quan té el públic necessari? Jo no me’l sé
imaginar de cap altra manera.
J. V. FOIX. Un dia va ser aquí. Seia en aquesta cadira. Em va venir a ensenyar els dibuixos i les pintures
que feia. Quan va fer la primera exposició a Barcelona, l’any 1925, al passeig de Gràcia...
NARCÍS COMADIRA. ... a Can Dalmau.
J. V. FOIX. Exacte, a Can Dalmau, que s’havia traslladat de la Portaferrissa al passeig de Gràcia. Em va
demanar que li fes una presentació, la qual ha quedar recollida en algun dels meus llibres. Jo em vaig
interessar molt pels moviments d’avantguarda. D’acord amb en Salvat-Papasseit, que regentava, com
sabeu, una petita llibreria, El Faianç Català, enviàvem a buscar revistes estrangeres i estàvem més
informats que no pas ara. Ara m’és més difícil trobar
publicacions sobre les avantguardes a la Llibreria
Francesa que abans, que ho teníem tot i acceptàvem
totes les tendències.
NARCÍS COMADIRA. Ara no sé si n’hi ha, de revistes
d’avantguarda. Ara, això de l’avantguarda és molt
equívoc.
J. V. FOIX. Jo vaig escriure una vegada que cada
moviment té la seva avantguarda. Els reaccionaris
també tenen una avantguarda reaccionària. Actualment, d’una pintura, d’una escultura o d’una poesia
una mica singular ja en diuen avantguarda. Formalment ho pot semblar, però interiorment no ho
és. La primera exposició de Dalí a Barcelona va anar
bé, va marxar a Madrid i posteriorment a París.
Abans havia passat per Cadaqués, on el seu pare tenia una casa que encara pertany a la família. Allà, hi
teníem algunes converses de tant en tant. A París va
ingressar de ple al grup d’en Breton.
NARCÍS COMADIRA. ¿Era en aquesta casa de Cadaqués on va passar una temporada García Lorca? ¿El
vau conèixer?
J. V. FOIX. En García Lorca va conèixer Dalí a la
Residència d’Estudiants de Madrid i aquest el va inPÀGINA
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vitar a venir a Cadaqués. Aleshores va esdevenir
aquell doble joc que mai no s’ha aclarit sobre si l’un
estava enamorat de l’altre. García Lorca era un home molt charmant i molt simpàtic. Per exemple, sabia música, i jo el vaig veure durant una reunió familiar a Sitges posar-se al piano i donar a conèixer
melodies del segle XVI castellà o bé música pre-flamenca, o cançons populars catalanes, que les cantava totes senceres.
NARCÍS COMADIRA. Aquestes cançons de les quals
nosaltres només sabem un parell d’estrofes...
J. V. FOIX. Era un cas molt interessant...
NARCÍS COMADIRA. I la República, ¿va significar de
debò un renaixement o tot plegat els de la meva generació ho tenim una mica mitificat?
J. V. FOIX. Dos anys i prou. Però el català té un tarannà que fa que sempre se’n surti com pot. Entre els
catalanistes i la CNT hi havia una divergència absoluta. Del 1936 en amunt, va ser una veritable desfeta
perquè la gent conservadora, per catalanista que fos,
es va passar a Franco. Va haver-hi un moviment
franquista fort, de manera que aquí calia anar amb
compte tant de parlar a favor de Franco com a favor
de la República.
NARCÍS COMADIRA. I suposo que tots els catòlics,
encara que no fossin directament franquistes, devien
estar d’acord amb el moviment de tornar a l’ordre.
J. V. FOIX. Del 36 al 39, els crims a totes dues zones
van ser idèntics. Això, molta gent ho oblida. Proporcionalment a la població, va haver-hi més assassinats
a Palma de Mallorca que a Barcelona. Era impressionant. La guerra civil és una cosa que ens avergonyeix.
NARCÍS COMADIRA. Jo no vaig viure la guerra, però
sí que vaig viure la postguerra. En una ciutat petita
com Girona. Tinc records molt desagradables de la
postguerra: les desfilades militars, el catolicisme imposat, el racionament de menjar i de llum. Tinc records molt tristos de la postguerra i em resulta perfectament comprensible que els records de la guerra
encara siguin pitjors.
J. V. FOIX. La meva tasca que em sembla més important, fora de l’obra literària, va ser la direcció
literària de La Publicitat, que vaig mantenir des de
1922 fins a 1936. Vaig fer durant molts anys una
secció diària que es deia Itineraris. No eren pensaments personals com escrivia Eugeni d’Ors sota la
signatura de Xènius, sinó que més aviat divulgava
allò que em semblava interessant que conegués el
lector català. Jo vaig començar a llegir avantguarda
amb un llibre de Marinetti publicat el 1909, els Manifestos Futuristes. Vaig seguir els començaments del
cubisme —que em va interessar des del primer moment—, després el surrealisme del grup subversiu
d’en Breton..
NARCÍS COMADIRA. Tinc el facsímil editat a París
de la Révolution Surréaliste i és realment molt interessant.
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J. V. FOIX. Hi ha un número d’una revista posterior
que es deia La Révolution Surréaliste au Service de la
Révolution, on hi ha uns dibuixos de Dalí que representen uns caps que escupen a la Sagrada Forma. La
cosa més radical que he vist; només ho podia dibuixar en Dalí després d’haver estat engatussat pels
surrealistes d’una manera abusiva. En el mateix número, Dalí hi publica un conte obscè.
NARCÍS COMADIRA. Així, ja el buscaré...
J. V. FOIX. Us ho explicaré en síntesi. Figura que Dalí
va a un prostíbul de Figueres i demana a la mestressa que li porti una nena de deu anys vestida de primera comunió. Cal que la porti a una font situada a
davant de casa seva, una font que encara existeix.
Ell, darrere una finestra —segons el conte—, mirava
com aquella meuca ensenyava dibuixos pornogràfics
a la nena; mentrestant, en Dalí s’hi excitava.
NARCÍS COMADIRA. ¿Era molt fort això, per a
aquella època?
J. V. FOIX. Per fer barbaritats, Dalí hauria consentit
qualsevol cosa. De la mateixa manera que després es
va convertir en monàrquic del rei de Romania... Per
a ell tot era putrefacte. Va titllar Àngel Guimerà de
putrefacte i d’invertit durant un acte molt desagradable a l’Ateneu Barcelonès.
NARCÍS COMADIRA. ¿Vós hi éreu, en aquell famós
acte de l’Ateneu?
J. V. FOIX. Jo no hi era, perquè no m’interessava
sentir en Dalí. Ja sabia l’estat d’exaltació en què estava. Va venir de París completament canviat. Va exhibir-se impúdicament, tot i que ara intenti amagar
tantes coses. Darrerament, a mi em van fer portar-li
la Medalla d’Or que li havia concedit la Generalitat.
Va venir-me a casa un jovenet en nom del president
Pujol per tal que portés la Medalla d’Or a en Dalí. Jo
vaig dir que no. Si la Generalitat li concedia una
medalla, era la Generalitat qui la hi havia d’anar a
portar. L’endemà em telefonen de la Generalitat per
saber si m’hi havia repensat. Naturalment, vaig dir
que no. Al tercer dia, em ve una altra persona de la
Generalitat a demanar-me per favor aquest “servei
per Catalunya”, per tal de poder haver fet alguna
cosa per Dalí i que la seva obra no marxi de Catalunya. M’ho van demanar tan patriòticament, que
vaig acceptar. Em van portar a Figueres, al Museu
on havia de tenir lloc el lliurament de la medalla, ple
d’autoritats civils i militars. Em van posar en un salonet d’estil i de tant en tant entrava algú a saludarme. Al cap d’una estona, un conserge em va avisar
que Dalí havia arribat. El vaig trobar assegut a la
sala, amb la barretina posada, ajupit. En veure’m, va
aixecar-se i em va venir a fer un petó al front, mentre ens filmaven els de la televisió. Vaig tenir un disgust molt fort. Un cop llegit el text oficial de concessió de la medalla, en Dalí va pronunciar unes curtes
paraules correctament formulades i va demanar-me
que llegís en públic el text que jo havia escrit per a
la seva primera exposició a Barcelona, atès que jo
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refusava de pronunciar cap mena de discurs. Un cop
el vaig haver llegit, ell es va tornar a aixecar de la
cadira i em va tornar a fer un petó. Aleshores jo li
vaig dir: “Estem fent un acte putrefacte”. Segur que
ell em va entendre. Poc més tard, algú em va comunicar que Dalí volia parlar amb mi. Quan el vaig
trobar, ja era dintre el cotxe a punt de marxar. Em
va agafar la mà i me la va estrènyer llargs instants.
Jo li vaig dir: “Si no me la deixes anar, ningú no podrà sortir d’aquí.” Aleshores em va fer un “adéu,
adéu”, però amb el to d’un home que està en una
situació completament depressiva. Altrament, mai no
hauria fet això i mai no m’ho hauria fet a mi. Estava
en un estat sentimental. Arrossega la seva malaltia i,
en els moments de lucidesa, cau en una profunda
depressió. Jo la Gala la vaig conèixer a Cadaqués. Jo
residia a l’únic hotelet del Cadaqués pre-turístic. Al
costat del meu estatge hi havia una família francesa,
un matrimoni amb una filla. Al vespre tocaven sardanes al voltant d’aquell pont que hi ha davant el
casino. M’hi vaig trobar en Dalí, el qual em va anunciar que m’anava a presentar una de les dones més
belles que havien arribat mai a aquella contrada.
Em va presentar la meva veïna francesa, que va resultar ser Gala, acompanyada per Paul Eluard i la
seva filla. Vam conversar una estona sobre la sardana, sobre si era d’origen solar com altres danses de
la Mediterrània, etc. Al cap de poc temps, Dalí marxava amb la Gala rambla de Cadaqués enllà. Quatre
o cinc dies després, Paul Eluard retornava sol amb la
nena a París.
NARCÍS COMADIRA. Abans ha sortit de passada el
nom d’Eugeni d’Ors...
J. V. FOIX. Jo n’era un lector, com tota la gent d’aquella època. Llegia diàriament el Glossari, sempre
donava idees noves i en donava d’interessants, encara que de vegades amb una certa cursileria. Aportava noms nous en molts terrenys. Ara bé, no hi vaig
tenir mai tracte personal. Només una vegada va voler-me comentar una nota poètica que jo havia publicat i em va escriure, des de la Direcció de Cultura
que ocupava en aquells moments, els mots següents:
“Aquest és el camí dels astres”...
Jo he tingut molt poca relació directa amb la gent.
Sempre he viscut retirat. Només un dia, essent jo a
Port de la Selva vaig anar a veure la Rosa Leveroni,
que tenia una caseta a Port Lligat. Em va comunicar
que Eugeni d’Ors es trobava en aquell moment a la
casa veïna d’en Dalí, tot suggerint-me que l’anés a
saludar. Jo no hi havia tingut mai tractes personals, i
menys aleshores, després d’aquells canvis tan sobtats
que ell havia fet. Vaig cridar el meu pescador per tal
de retornar a Port de la Selva, però, en passar per
davant de can Dalí, baixava per l’escala Eugeni d’Ors
acomboiat per Dalí i per Luis Romero, em sembla
recordar. Aleshores Dalí va plantar Eugeni d’Ors i va
venir corrents cap a mi, fent-me, a crits: “Foix, que el
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mestre et vol parlar, que el mestre et vol parlar”. Em
vaig veure obligat d’anar-lo a saludar. Vam parlar de
la seva obra i jo hi vaig fer algunes consideracions i
en Dalí es va entestar que dinéssim plegats. Vaig
adduir que tenia invitats a Port de la Selva i ens vam
acomiadar. Va ser tot el tracte que vaig tenir amb
Eugeni d’Ors, quan estava a Vilanova i la Geltrú,
quan ja s’havia recatalanitzat.
NARCÍS COMADIRA. I Carner, ¿el vau conèixer personalment?
J. V. FOIX. Jo tenia molta admiració per Carner i
n’havia publicat un article ja a l’època del Monitor.
Em va sobtar de molt jovenet el pas que donava la
literatura catalana de Verdaguer i Maragall a Carner.
Era obrir un camí cap a una mena de neoclassicisme que d’Ors no va acabar de desenrotllar. Amb
Carner ens havíem trobat en algunes ocasions i ens
havíem saludat, però no hi havia tingut mai relació.
Era deu anys més gran que jo i aquests deu anys
sempre imposen una diferència de tracte.
NARCÍS COMADIRA. Ors i Carner eren noucentistes
de debò. Els qui van venir després, ja eren tota una
altra cosa. Vós i Riba, per exemple...
J. V. FOIX. Amb en Riba sí que m’hi havia relacionat
molt. Jo anava molts diumenges a casa seva, on se
celebraven uns col·loquis bastant interessants. Riba
estava molt al corrent de literatura alemanya, va ser
el primer a parlar de Hölderlin i de tots els poetes
d’aquella generació. Abans que no tingués més intimitat amb en Riba, un dia jo sortia de la impremta
Altés amb les proves del meu KRTU i ens vam saludar. Ens tractàvem de vós, sempre ens tractàvem de
vós, entre nosaltres, els de la mateixa generació: en
Folguera...
NARCÍS COMADIRA. ... Amb Josep Obiols també?
J. V. FOIX. No, amb l’Obiols no, perquè havíem anat
a estudi junts des dels quatre anys, anàvem plegats a
fer excursions diàries a Vallvidrera —sortíem de les
sis del matí fins a les vuit—. Doncs li vaig dir a Carles
Riba: “Mireu-me si hi ha cap errata damunt les proves.” S’ho va mirar i vaig veure que havia ratllat un
mot i l’havia substituït per un altre. Pel respecte que
em mereixia —malgrat de ser de la meva mateixa
edat— no li ho vaig comentar. M’havia tret un mot i
l’havia canviar per un altre, al qual jo sempre he
estat contrari i que he conservat tanmateix a totes
les edicions posteriors per respecte a en Riba. Va
substituir en una prosa el mot graons per esglaons,
que és el que posa en Fabra com a primordial al
Diccionari. No he gosat mai treure els esglaons de
Riba, quan a tot arreu jo utilitzo graons menys en
aquell text, per tal de respectar en Riba. Va ser en
aquella època que em va preguntar: “Per què escriviu aquesta mena de textos?” Després va canviar, va
llegir la meva literatura a fons i en va ser un entusiasta.
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NARCÍS COMADIRA. Quan va publicar KRTU, ¿us
van penjar de seguida l’etiqueta de superrealista?
J. V. FOIX. Els pocs que ho coneixien, sí. És curiós,
però la meva influència no era pas dels superrealistes, sinó de Bergson. Mireu si és curiós, d’una derivació del punt de vista filosòfic de Bergson, de la
llibertat de l’esperit.
NARCÍS COMADIRA. Antonio Machado també era un
gran deixeble de Bergson. Em sembla que fins i tot
va assistir a les seves classes de París. Una vegada, ja
fa anys, em vau dir que vós no éreu superrealista.
J. V. FOIX. Jo tenia un gran amor a la llengua, aquesta és la realitat primordial. Això em feia que m’afanyés a escriure en un català correcte i sobretot que
fos com aquell català que s’hauria escrit si no hagués patit la influència del castellà. Havia llegit Marinetti, Breton, Max Jacob —un jueu que va acabar
fent d’escolà...
NARCÏS COMADIRA. ¿Però us vau proposar directament de fer una literatura d’avantguarda?
J. V. FOIX. No. Era simplement la meva concepció
d’interpretació de la realitat des d’un punt de vista
subjectiu. Jo em vaig negar a dir-me poeta i em qualificava d’investigador en poesia, tot volent significar
que el que jo feia era provar. Em sembla que en un
dels meus últims pròlegs dic que detesto les escoles,
per a mi tot són gèneres. Es pot escriure com es vulgui, mentre s’escrigui dintre d’un gènere i es faci bé.
NARCÍS COMADIRA. Vós mateix ho heu demostrat,
quan poc temps després del KRTU vau sortir amb
aquells sonets de Sol i de dol. I no pas sonets simbolistes o postsimbolistes, que és el que es feia al país,
sinó amb sonets més emparentats amb el dolce stil
nuovo i...
J. V. FOIX. Havia llegit una antologia gruixuda de
poetes provençals i després els italians. A mi no
m’interessava interessar. No he tirat mai a cap premi
literari i no he format part mai de cap jurat. Treballava amb una independència radical.
NARCÍS COMADIRA. Recordo una foto d’època en la
qual vós esteu davant d’un avió...
J. V. FOIX. Era l’avió de l’Aeroclub, a la junta del
qual pertanyia.
NARCÍS COMADIRA. En un dels vostres sonets feu
menció d’un avió que ix del Prat, sempre m’ha fet
molta gràcia.
J. V. FOIX. Em feia amb gent jove afeccionats a l’aviació, a l’aviació esportiva, naturalment. Tenien una
avioneta que després van canviar per avionetes de
més categoria. Feien excursions aèries per Catalunya, perquè la benzina d’aquests aparells no dóna per
a grans distàncies. A mi em servia per passejar una
mica per l’aire, que és un plaer que ara no em donaria. Ara, si em fessin pujar a un avió, m’hi pensaria.
Aleshores anàvem amb una avioneta sense cabina, a
l’aire lliure, juntament amb el pilot, i encara el sentíeu dir quan sobrevolàveu Montjuïc, per exemple:
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“No sé què li passa, ara, a aquest motor”... És tota
una època.
NARCÍS COMADIRA. Vós no havíeu pilotat mai?
J. V. FOIX. No n’havia tingut mai la intenció. No era
una cosa adequada a la meva activitat física ni a la
meva intenció moral.
NARCÍS COMADIRA. Els sonets finals de Sol i de dol
o bé els poemes de Nadal, ¿s’han d’entendre com
dintre d’una tradició occidental cristiana?
J. V. FOIX. Sí, tots nosaltres tenim una formació familiar, generalment catalana i cristiana. Vaig començar a tenir crisis religioses molt aviat. La primera em va venir de jovenet quan vaig saber que els
fills naixien de la voluntat dels pares. Allò m’ho va
trastocar tot, perquè sempre havia sentit a dir “Déu
ens ha donar un fill” o bé “Déu no ens ha donat cap
fill”. Però quan vaig saber que els fills no els donava
Déu, sinó que es feien a voluntat, vaig canviar la idea
que en tenia. És un problema que m’ha interessat
molt i les meves lectures des de fa quinze anys són
freqüentment teològiques. Em trobo que provar de
parlar d’aquests temes amb un teòleg o amb un capellà d’ara és difícil. Conversant amb un jesuïta, em
va confessar que tenia els mateixos dubtes que jo.
Ara sí que estic perdut! Els jesuïtes viuen una crisi
impressionant. Els caputxins, igual. El pare Llimona
nega la virginitat de Maria!
NARCÍS COMADIRA. Però a desgrat de les crisis i
dels dubtes, vós us considereu dintre de la tradició
cristiana?
J. V. FOIX. Del tema religiós m’estimo més no parlarne. De jove, jo portava a unes llibretes una mena de
notes quotidianes, o bé transcrivia algun text que
m’havia interessat. Doncs les vaig cremar totes el dia
que Joaquim Molas em va proposar de publicar-les.
No m’agraden les autobiografies. Vaig guardar-me’n
un full que he retrobat recentment, escrit als 17
anys. Deia: “Ve’t aquí que has nascut en un país que
no has triat, en una època que no has triat, d’una
família que no has triat, parlant una llengua que no
has triat, inscrit en una religió que no has triat. Ja
tindràs feina!” Són els mateixos dubtes dels 17 anys
els que han anat voltant la meva vida. Si em féssiu
definir la meva creença, no ho podria fer. Jo no he
triat. El meu pare va tenir la invitació d’un cunyat
seu per tal d’instal·lar-se a Cuba. Sempre penso que,
si hi hagués anat, aquest mateix Foix, jo, seria cubà i
vés a saber per quins viaranys hauria seguit.
NARCÍS COMADIRA. És curiós, perquè el meu pare
també va tenir la possibilitat de residir a Pamplona.
Jo sempre he pensat que, en aquest cas, vés a saber
si hauria escrit versos, si seria de l’ETA... o bé de l’Opus.
J. V. FOIX. Hi ha el cas de Sòcrates. Ell era un poeta
universal, però deia: “He nascut a Grècia i em dec als
grecs.”
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El retir no significa afany
per fugir Jordi Armengol
Una tarda de primavera, en què queia una pluja
suau i el cel vestia un gris poc esperançador, vaig
tenir l’oportunitat de veure una pintura excel·lent
que em reconfortà immediatament, i vaig deixar de
banda els neguits que m’acompanyaven just abans
d’entrar a l’exposició. En arribar a casa vaig recuperar del llibre de memòries del pintor el pensament
següent:
El retir no significa afany de fugir, menyspreu del món
i els homes, solitud exasperada. L’aspiració a l’ascetisme
implica el coneixement dels altres i la solució dels misteris. Estar en el món és arriscar-se a diluir aquests misteris, a no arribar a desvelar-los mai. ¹
Balthus, amb aquesta reflexió, ens expressa la necessitat com a pintor d’apartar-se de la fressa diària per
poder esbrinar els misteris que conformen la natura
o, simplement, buscar un apart voluntari que afavoreixi el pensament, la reflexió, i despertar així els
sentits, adormits en el molt soroll per no res que ens
acompanya diàriament.

d’un altre. Un artista que va centrar la seva obra a
pintar petits bodegons on predominen objectes quotidians: gerros, gots, botelles que no contenen per si
mateixos cap element ornamental que els facin especialment atractius; unes natures mortes allunyades
de la genialitat dels interiors holandesos on reina el
dibuix acurat i acadèmic amb una llum de calidesa
nòrdica.
Giorgio Morandi, nascut el 1890 a la ciutat de Bolonya, on va residir tota la seva vida, dedicà bona
part de les seves hores a pintar natures mortes. Els
seus quadres es construeixen amb un dibuix de línia
insegura i gamma cromàtica limitada. Fidel a la seva
visió, tot i entrar en contacte amb el Futurisme, anà
depurant el seu llenguatge fins a aconseguir transmetre una sensibilitat i una poètica que evoquen el
record d’un refugi aïllat, un espai interior utòpic on
regna la poesia en la quietud del seu art.
La seva obra desprèn una atmosfera de silenci i
aïllament. Un temps retingut que avança lentament i
que permet endinsar-nos en un món simple, el d’un
creador que davant la natura dubta i titubeja atent
al remor silent de la llum.

Natura morta 1949 Giorgio Morandi
La patience 1954 Balthus
És un posicionament, si voleu, romàntic. El del
creador aïllat del món que l’albira des de la seva
talaia per arribar a un estat que propiciï l’experiència artística transformant materials anònims i corrents en imatges, icones i metàfores dotades d’alè
vital.
Misteri i revelació, aquest dos mots que d’alguna
manera connecten l’obra d’aquest creador amb la
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Passats els anys, l’experiència artística evoluciona,
s’expandeix, i dóna lloc a nous llenguatges que amplien i trenquen qualsevol frontera preestablerta.
A les antípodes formals de les natures mortes de
Morandi o de les escenes creades per Balthus trobem alguns autors contemporanis interessats en el
silenci, el misteri i l’aïllament, com és el cas de dos
escultors: Rober Wilson i Anish Kapoor.
El primer d’ells, Robert Wilson, el vaig descobrir en
una de les galeries més controvertides, la Saatchy
Gallery de Londres. En entrar a la sala vaig contem-
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plar, o per ser més fidel a la sensació, vaig experimentar la instal·lació 20:50. En un espai aparentment buit ens sorprèn una densa fortor de gasoil.
L’artista ha transformat l’habitació en una piscina
d’un metre i mig de profunditat omplerta amb petroli. La quietud del líquid esdevé un mirall perfecte
on la realitat i la representació es fonen en una unitat arquitectònica que activa el silenci i la perfecció
formal.
En entrar a l’espai, un té la impressió que quelcom
estrany s’esdevé, d’entrada no es distingeixen les
dues realitats. L’olor de petroli sí que hi és present,
la qual cosa provoca estranyesa i rebuig.
Quan hom descobreix la realitat de la peça -al teu
voltant hi ha milers de litres de cru- el silenci i la
solitud és transformen en temença davant la possibilitat que la planxa metàl·lica que conté el líquid cedeixi i el desastre aparegui en la seva màxima dimensió.

vermella. Aquesta extremitat metàl·lica que desplaça
el greix amb un moviment lentíssim crea, en modelar la massa, un volum muntanyós d’aire geològic
que apareix i es destrueix en un continu infinit. El
silenci impregna la sala i el misteri de l’artefacte
convida l’espectador a afrontar l’enigma sense cap
suport; la solitud de l’espectador és absoluta.

My red homeland. Anish Kapoor
Si Balthus i Morandi evocaven allò transcendental
de l’existència humana mitjançant la visualització
del món interior des del seu retir, Wilson i Kapoor
condueixen l’espectador a la reflexió enfrontant-lo
directament amb l’obra mitjançant un llenguatge
espacial, en el qual hom deambula en un entorn de
misteri i estranyesa.

Solament una de les tres dimensions és activa, la que ve
cap a mi des de la llunyania, però les tres ho són en
Morandi transformava pictòricament el silenci i la potència alternant la seva activitat.²
llum en escalfor; ara, la quietud i la fredor de Wilson
inquieten per la metafòrica visió de la realitat. Una
visió distant i obscura del món contemporani on ¹ Memorias Balthus; Edició de Alain Vircondelet; Editorial
Lumen; Barcelona; 2002
habitem.
D’altra banda, l’escultor indi Anish Kapoor és un
Preguntas; Chillida, Eduardo; Real Academia de Bellas
dels artistes més valorats del moment, amb multitud ²Artes
de San Fernando; Madrid; 2002
de peces arreu del món i amb projectes de gran
magnitud i escala.
Kapoor, en principi allunyat de l’habitació on Morandi pintava o del xalet suís aïllat on treballava Balthus, conté punts de connexió amb aquests que el
fan interessant. N’és un bon exemple My red homeland.
Aquesta instal·lació es va poder veure al Museu
Guggenheim de Bilbao fa un parell d’anys. La raó
per la qual l’incorporo en aquest text és el concepte
que vesteix l’escultura: el temps, el temps geològic.
Al centre de la sala hi ha un braç d’acer que dona
voltes sobre una circumferència de cera i vaselina

20:50 1987 Robert Wilson
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Jan Švankmajer
Marta Barglik
Jan Švankmajer (director de cinema, guionista, dissenyador
gràfic, creador d’objectes i collages, experimentador, autor de diversos textos sobre l’art tàctil i
l’objecte) va néixer a Praga l’any
1934.
Onze anys després, Jiří Trnka
creà l’Escola d’Animació de Titelles. Ràpidament aquests estudis
esdevenen la punta de llança de
l’animació a la República Txeca.
Els primers mètodes procedeixen
a mostrar l’element poètic de la
imatge, que s’amaga en el detall;
d’aquesta manera les minúcies
sostenen l’estructura dramàtica
del conte, sense abandonar la realitat i els problemes actuals que
pateixen els artistes. Tot i això, per
exposar el concepte l’Escola de
Trnka empra la millor manera de
representar-lo: el muntatge ràpid.
Sens dubte el Teatre de les Titelles
és una de les primeres inspiracions artístiques de Jan Švankmajer, que va acabar la llicenciatura
a l’Acadèmia d’Art, a la càtedra
del Teatre de Titelles de Praga.
Com a creador surrealista col·labora amb Emil Radok en la pel·lícula Faust, que s’havia preparat
per a l’arribada de la “Llanterna
Màgica” a Praga, el procediment
del teatre praguès que porta a
escena la idea de la síntesi de la
metàfora imaginativa. Amb aquest
projecte els dos autors fan servir
velles marionetes de teatre. Les
imatges es concentren en el detall
de la faç de l’home: desusada, esgarrapada. Des d’aquest moment
Jan Švankmajer es dedica, constantment, a l’art de l’animació, on
mescla els elements de les seves
pròpies, íntimes visions, de la seva
realitat surreal i les seves concepcions sobre l’art, manejant diverses tècniques del cinema d’animació. Dels primers projectes, encara
arrelats en el teatre, podem sub-
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Jan Švankmajer
ratllar: L’última trampa del senyor
Schwarzewalde i del senyor Edgar
(1964), J.S. Bach: Fantasia g-moll
(1965), La setmana tranquil·la a casa
(1969) i Don Sancho (1970), on tots
els actors estan representats pels
titelles de fils, moguts per les
mans del surrealista.
El seu concepte de la realitat es
va donar a conèixer arran de l’a-

mistat que l’any 1970 Jan Švankmajer establí a Praga amb Vratislav Effenberger, el creador de la
revista surrealista Analogon (1969),
que avui dia és a les mans del
Grup Surrealista txec i eslovac i
que dirigeix František Dryje. La
revue des del 1994 té per subtítol
“surrealisme-psicoanàlisiantropologia” i publica el pensaPÀGINA
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ment dels membres del grup, ja
que el surrealisme no és un tipus
d’art, sinó l’essència de la vida, del
món –explica Švankmajer.
Rudolf II d’Habsburg. Per entendre el concepte de surrealisme
que representa el grup txec i eslovac s’ha de tornar al passat, a la
història, a la tradició, al naixement
de l’avantguarda, sense oblidar
que al segle XVI, a Praga, va tenir
lloc un immens desenvolupament
artístic. El mecenes Rudolf II, rei
de Bohèmia, s’allotjà a Hradčany,
al castell de Praga, amb tots els
destacats bruixots, mags, alquimistes, artistes que comparteixen la
mateixa filosofia i la creença existencial. L’ocultisme i el canibalisme eren, per destacar-ne només
una, la gran obsessió del mecenes.
L’esdeveniment històric que consisteix a relegar els jueus d’Espanya (i privar-los dels seus drets)
aprofundeix el desig del rei; una
possibilitat mística, apocalíptica,
que consisteix en el poder d’obtenir “la pedra filosofal”. La profunda creença rudolfina, segons alguns historiadors, explica l’aparició al segle XVI/XVII de la llei
reial que defensa els nouvinguts a
Bohèmia. A més, la predominança
del manierisme aclareix la influència d’un estil artístic conegut
per tothom com l’època del Renaixement. Una de les influències
artístiques de Jan Švankmajer ve
d’aquests temps. La vivència d’Arcimboldo a Praga remarca la seva
obra surrealista. El manierisme
s’expressa en doble visió i innovació; a més la influència de les
al·legories pictòriques de Giuseppe Arcimboldo es troben en
alguns projectes seus. Hi veiem
algunes concordances en Jan
Švankmajer Bilderlexicon, l’obra
que es va exposar a la Galeria del
Castell d’Annecy (França), juntament amb el curtmetratge Historia
naturae (1967), dedicada a Rudolf
II. També el projecte del 1982 Possibilitats dels diàlegs està inspirat en
aquest pintor manierista italià.
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Praga és mística. No podem
oblidar-nos de la coneguda llegenda de la ciutat: la llegenda del
Gòlem, relacionada amb el cicle
alquímic i la virtut txeca, que fins
al dia d’avui fa referència a l’ambient artístic praguès. Un dels artistes d’animació declara: “El
Gòlem és el gegant, però també pot
ser un titella, un objecte qualsevol, o
a la inversa, és tot el món” (Jiří Barta).
Les creences místiques travessen
la sensació humana; a més, l’ac-

Jiří Barta
tualització artística de les llegendes o mites enriqueix l’aparença
de la metàfora del destí humà. Les
retrospectives dels contes, de les
faules, consoliden la visió del nostre món actual. De vegades el mateix mètode permet emparar-nos
del gran odi que sosté el món real.
Sens dubte aquest aire aferma
l’autor txec en el seu llargmetratge de l’any 2000, la pel·lícula Otesánek, basada en el conte per a
nens de Karel Jaromír Erben que
duu el mateix títol. Aquest projecte transmet l’essència del valor
artístic de l’autor, segons el meu
parer, que s’amaga dins la màgica
arena de Praga, la ciutat natal del
surrealista.
Literatura. Sovint la llibertat artística porta el creador cap als

records infantils, a la part íntima
de la seva vida. L’enigma metafòric de les pel·lícules abasta el
procés de despertar l’ànima, despullar la psique. Gràcies els contes
infantils Otesánek, de K. J. Erben
(1811-1870), Alícia al país de les
meravelles, de L. Carroll (18321898), o La caiguda de la casa
Usher, d‘E. A. Poe (1809-1849), l’autor txec projecta el món fantàstic,
el fet de somniar despert, el mite
espiritual. Freqüentment els seus
films estan dedicats a la imaginació infantil, la part intrínseca de la
seva obra. Sense la ficció el món
humà no seria tan divertit; per
tant, el director menciona constantment la importància del somni i de la imaginació. Porta el lector al viatge irreversible i inoblidable, fantàstic i surrealista, retocat de les qüestions de Z. Freud i
G. Ch. Lichtenberg, o de les trames de la novel·la negra, el gènere
literari preferit de Jan Švankmajer. Podem destacar-hi el roman
negre, gòtic, la comèdia negra, la
poesia, el teatre negre... Tots prenen la filiació del gènere negre,
segons Martin Stejskal. Per tant, hi
trobem les inspiracions de H. S.
Walpole, E. A. Poe, A. Villiers de
l’Isle-Adama, L. Carroll, K. J. Erben. Per al surrealista txec, la literatura esdevé una importantíssima part de la seva obra. Les visions de la imatge representen un
món màgic i inconscient. La fusió
dels gèneres i la lògica del somni
infantil construeixen les imatges
surrealistes, que provoquen l’arravatament en el lector; l’espectador
queda afectat per la por d’un malson.
El surrealisme està posseït pels
conceptes, cosa que no es pot
oblidar quan es vol analitzar el
cinema sobrerealista. Es considera
que existeixen només dos representants de la història d’aquest
gènere de cinema: Luis Buñuel i
Jan Švankmajer, oposats al subjecte escolàstic i al fet empíric, no
pas al mètode acadèmic. Per tant,
parlar sobre el surrealisme de Jan
PÀGINA
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Švankmajer no és tan fàcil com
parlar, per exemple, sobre el surrealisme de Salvador Dalí, perquè dins el concepte txec i eslovac
“is not dead”!
Des de 1989 el surrealisme continua exposant de manera abundant, però sembla que li és més
difícil obtenir el reconeixement en
l’arena mundial. El concepte “paranoicocrític” i el pensament que
el surrealisme no representa cap
personatge femení ja formen part
del nostre passat. Per no perdre el

camí, repetim que la data que
marca el surrealisme és l’any
1924, al voltant del Manifest surrealista d’André Breton. Hem de
ser conscients que hi ha diversos
llocs on el surrealisme va esperonar la seva ideologia, de la qual
van néixer diferents maneres de
presentar la imatge o el símbol de
la subconsciència. La definició del
gènere surrealista no s’ha modificat mai. Jan Švankmajer, en algunes entrevistes, subratlla autors
com Oscar Schlemmer, F. Fellini,
L. Buñuel, G. Méliès, Charles
Bowers, M. Ernst, Hieronymus
Bosch, R. Magritte i J. Arcimboldo.
La llibertat artística arriba més
lluny del que podem imaginar.
Està comprovat que el surrealisme va abastar fins a la ciutat natal
de l’artista txec, on s’abaixa la boira i s’alça l’enigma praguès, on la
JULIOL
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visió surrealista també enceta l’arena ingènua de l’ésser humà, on
el surrealisme es troba, fit a fit,
amb els sentiments i les emocions
properes d’un homo, d’on rebrota
la memòria infantil indagant en la
subconsciència. “La creació surrealista existeix en activity of the
spirit expressat a través de l’exploració dels temes que determinen
la inquietud artística”, diuen els
membres del Grup Surrealista
Txec i Eslovac.

drama negre i el món manat pel
pragmatisme; aquí ens poden servir d’exemple les projeccions Otesánek (2000) i Šilení/Manicomi
(2005). Gràcies a les visions folkloristes, arrelades a la tradició, al
comportament humà, els dibuixos
d’Eva Švankmajer complementen
les pel·lícules de Švankmajer. Hi
germina el mite sacroespiritual.
Els films sovint esdevenen intricats, semblants a un tipus de la
comèdia o a una pel·lícula anihilada, delitada d’anarquisme-psicoanàlisi-surrealisme. La tècnica
que utilitza el creador txec es
concentra en la màgia, en la
memòria selectiva, en el diàleg, en
la mímica i el gest. El contrast
entre el món fantàstic i el món
actual emmena l’espectador, que
tot seguit tindrà una multitud de
possibilitats per interpretar l’obra
sobrerealista. Films com per
exemple Mužnké hry / Jocs dels
homes (1988) o Konec stalinizmu v
Cechách / El final del stalinisme a
República Txeca (1990), dirigits pel
director txec, representen el gènere del documental polític. Les
combinacions de les tècniques
avien una immensa quantitat d’interpretacions. És ben sabut que
tot depèn del coneixement i de la
La tècnica. La visualització fílmi- consciència de l’espectador.
ca de les imatges que crea J. L’autèntica essència de la visió ve
Švankmajer consten en l’animació precisament de la seva ciutat nade titelles, en els collage objectes, tal, de Praga. La mentalitat eslava
en l’animació del dibuix, en l’es- marca la sensibilitat innata del
cultura i en els objectes “stop-mo- geni.
tion”, que juxtaposats construeixen l’autèntica tècnica de muntat- El tacte. No goso acabar aquest
ge surrealista. No obstant això, la text sense esmentar un projecte
vida quotidiana de l’artista txec molt peculiar de Jan Švankmajer,
forma part de la seva obra, ja que al qual dedica set anys de la seva
hi dedica tot el seu temps lliure.
vida. Des de la meitat dels anys
La seva dona, Eva Švankmajer, era vuitanta, l’artista es dedicà a anauna artista del dibuix surrealista, litzar el sentit tàctil. La significamembre del grup txec i eslovac, la ció psicològica d’aquest sentit s’aqual il·lustra a través dels seus costa a la patologia del compordibuixos el sarcasme, la renovació tament humà. El tacte –experide la fantasia infantil, la perversió. menta l’artista txec- sense abanEl seguiment de dues visions su- donar la nostra vida quotidiana,
rrealistes es combinen amb la esdevé més intens sota condicions
tècnica de muntatge, que final- psicològiques tals com la tensió o
ment ens fa “l’efecte doble”. Per- l’estrès. L’experiment del tacte i el
què l’escena mostra la imatge del resultat de les pràctiques i anàlisis
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tàctils es publiquen al llibre Hmat
a imaginace (El tacte i la imaginació, 1983), del qual s’editen cinc
exemplars! Al principi dels anys
vuitanta, havent acabat el projecte
del temps clandestí, l’experimentador torna a rodar; el tactilisme
travessa els seus projectes, cosa
que veiem en les pel·lícules: La
caiguda de la casa Usher (1981),
Spiklenci slasti / Conspiració del
plaer (1996).
Jan Švankmajer explica que va
començar a rellegir el conte de
Poe perquè la narrativa està construïda per les descripcions dels
sentiments tàctils. El resultat dels

experiments suggereix verificar “la
memòria tàctil”, que s’adorm al
llimbs de la fantasia infantil. Dins
el mateix llibre Hmat a imaginace,
el surrealista publica un escrit
dedicat a la seva puerícia: “La
morfologia de la por”. Entre els
capítols que dedica al –isme tàctil,
podem destacar: “La petita antologia de l’art tàctil”, “Entre l’utilitarisme i la imaginació”, “Restaurador”.
Per tot plegat, crec que Jan
Švankmajer és un artista consagrat a fer reviure els objectes, dedicat a entretenir l’espectador
amb el joc d’aposta (en àrab, Az-

zahr). El surrealista txec és un
guardabosc de la poesia (gènere
literari). Els seus projectes esdevenen somnis alliberats. La seva
creació lliure ve de la seva obra
fílmica o al revés. Gràcies a la seva obra podem prolongar la vida
d’aquest curiós –isme que és el
surrealisme sostingut pels aspectes de la memòria infantil i la psicoanàlisi, entre altres que podem
destacar en el procés d’interpretació.

A continuació reproduïm el text anomenat “Desatero”, escrit l’any 1999 i publicat en el llibre Síla imaginace. El director sobre el seu art (La força/el poder de la imaginació, editor František Dryje, any 2001).
Els deus manaments dels surrealista txec formen part de la seva obra lliure. És ben sabut que l’art no
mor mai si l’artista l’eximeix independentment.

DECÀLEG DE JAN SVANKMAJER
1. Recorda’t que la poesia és només una. La personalització la invalida. Abans de començar a fer una
pel·lícula, escriu un poema, pinta un quadre, enganxa un collage, escriu un conte, un assaig, etc.
Perquè només la cura de la transmissió universal et
garantirà que fas una bona pel·lícula.
2. Adona't de les teves obsessions. Realment, no et
queda res més. Les obsessions són relíquies infantils.
D'aquesta profunda infància provenen els més grans
tresors. I en aquesta direcció s'ha de tenir sempre la
porta oberta. No parlo dels records sinó dels sentiments. No és la consciència, sinó la inconsciència.
Deixa córrer aquesta riera al seu ritme. Concentrat'hi i aleshores relaxa't. Quan fas la pel·lícula has de
dedicar-hi les 24 hores. Llavors, totes les teves obsessions i la infantesa apareixeran dins del teu film
abans que ho descobreixis. I així la teva pel·lícula
esdevé un triomf infantil.

sentiments i les emocions diferents, de manera que
s’hi incorpora la nostra l’ànima (psique). Si vols presenciar els estats profunds dels objectes amb la
càmera a la mà, primer hauries d’escoltar-los. De
vegades això pot durar anys. Primer s’ha d’esdevenir
col·leccionista, abans de fer-se un director de cinema. El procés d'animació ha d'anar amb el ritme
natural. Has de partir dels objectes, no dels teus desitjos. No abusis dels objectes! No els utilitzis per explicar les teves idees, sinó per explicar els seus incidents.
4. Canvia la realitat en el somni i al revés. No hi ha
cap camí veïnal o lògic. Entre la realitat i el somni
existeix físicament només un acte: obrir o descobrir
la tapa. Ni en somniar despert pot passar això.

5. Si dubtes a qui donar el privilegi: a la vista o al
tacte, sempre pensa en el cos perquè el tacte és un
dels sentits més grans, a més duu la experiència fonamental, tot al contrari de la vista. L’ull, en la nostra civilització actual, està bastant cansat i “ple de
3. La tècnica de l'animació s'utilitza com un estri verí”. La sensació del cos és més autèntica, perquè
màgic. L'animació no es fa servir per moure els ob- encara no està tan atrapada estèticament. El que no
jectes sinó per fer-los reviure. És a dir, tornar-los a la es pot perdre mai de vista és la sinestèsia.
vida. Abans de fer reviure alguna cosa a la pel·lícula,
prova d’entendre-la. No només la seva utilitat sinó 6. Com més t'acostes a la novel·lística fantàstica, més
també la seva interioritat. Els objectes fins i tot, els t’hauries de concentrar en el realisme del detall. Per
més antics, són testimonis de la història i de les tant, cal confiar en l'experiència del somni. No tinaventures de la gent que hi deixà la seva petjada. guis por “del conte avorrit”, del detall insignificant o
Tocar sovint els objectes significa transmetre’ls els del documentalisme, perquè tot això assegurarà al
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lector que el que veu al film forma part de si mateix,
d'alguna cosa pròpia que ja havia conegut abans de
descobrir-la. Això s’ha d’aconseguir amb tots els
trucs possibles.
7. La imaginació no t’assegurarà de tot, perquè sovint s’oblida de les possibilitats que hi ha a la realitat. Per tant, cal utilitzar sempre la seva forma més
boja. La imaginació és un do especial que té la humanitat. La imaginació humanitza la gent, no pas el
treball. La imaginació, la imaginació, la imaginació...
8. Procura triar el tema més ambivalent possible.
Aquesta ambivalència ha de tenir molta força (profunditat), ha de ser irreversible, per poder-hi caminar a sobre, sense perdre l'equilibri. Només d'aquesta manera podràs allunyar-te del més gran error: el
film de tesi.
9. Accepta l'art com un tipus de teràpia. L'antiestètica la independitzarà. Si l'art té algun sentit, és aquest
el que ens allibera. Cap film (quadre, conte) pot alliberar el lector si no pot alliberar l'autor. Tota la resta forma part del “subjecte universal”. L'obra és la
llibertat permanent.

10. Lliura’t a la creació artística, la continuació del
model interior o l'automatisme psíquic abans que la
idea central. Les idees, sobretot les millors, no poden
ajustar-te a la càmera. L'art no és un camí perdut
d'una idea a una altra. El concepte tindrà el seu lloc
dins l'obra artística quan el tema estigui ben absorbit i digerit. Llavors apareixeran totes les teves idees.
La idea es concentra en el procés artístic no en l'impuls.
***
Mai no treballis, improvisa. El guió és important per
al productor, no pas per a tu. És un document imprescindible, però has de mirar-lo només quan perds
la inspiració. Si la perds més de tres vegades mentre
treballes, això pot significar que has fet una pel·lícula “lletja” o bé, que ja l’has acabada.
Si bé vaig elaborar aquest decàleg, això no vol pas
dir que el compleixi. Aquestes regles provenen de la
meva obra, no la formen.
Els darrers preceptes són per poder recusar-los (no
evitar-los). Certament existeixen altres normes, però
rebutjar-les (o evitar-les) seria una gran pèrdua: mai
no deixis que la teva obra serveixi per a una altra
cosa que no sigui la llibertat.

PROGRAMACIÓ D’ESTABLE
Com tothom sap, qualsevol vila del nostre país que es vulgui
prear, ha de disposar de tres infraestructures bàsiques:
1. Un gran polígon industrial que embelleixi l’entrada del poble.
2. Un poliesportiu futurista amb piscina coberta, gimnàs i zona de
spinning.
3. I com a colofó, per atiar definitivament les enveges veïnes, un
auditori.
En quina bàrbarie no viuríem sense auditoris a la nostra geografia? Com convergeixen tants esforços i
talents per tirar endavant semblants obres faraòniques? La metodologia és senzilla: s’inaugura l’edifici, si
pot ser, a la primavera, que no caldrà ni calefacció ni aire condicionat; si pel motiu que sigui no hi ha
encara instal·lat equip de llum o so, no passa res, a qui importen aquestes futileses? El públic emocionat es
rendirà a la funció inaugural. Somriuen alcaldes, regidors, polítics, tots il·lustres. Que ningú no s’amoïni,
que de funció n’hi haurà per tothom, que ells ja ho tenen tot previst. Sí, com? Programant, senyors,
programant. Ah, respira el públic alleujat!
De programacions n’hi ha de dos tipus. Les estables i les d’estable. Evidentment, les més fascinants són les
segones. Es tracta de muntar a l’escenari una mena de corralet. La imaginació al poder, que la palla va
cara, i el pinso més. Doncs això. Al corralet s’hi enfila tot d’aviram: galls, gallines, polls, polles i a riure! Si la
ploma embafa, s’hi escarxofen ramats de pes, llavors el pressupost es pot disparar, esclar, però què no es
mereix el públic? Sense adonar-nos-en arriba Nadal i del corralet passem a l’establia, i que ens guardi la
Verge Maria. Que ningú no pateixi, els cervells especialitzats d’alcaldes i regidors han treballat a tota vela.
L’any que ve ens en daran més.
Que entranyable que és la vida a les comarques d’aquest país!
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Modest Prats, l’ofrena i la
metàfora Josep Maria Fonalleras
Modest Prats ha exercit el seu
mestratge a través de la paraula,
de la intimitat d’una classe o d’una conversa, a través dels viatges
amb els amics. La seva saviesa, no
circumscrita només al camp de la
filologia, s’ha estès benèfica sobre
unes quantes generacions d’alumnes, de coneguts i saludats, de ciutadans que han augmentat el pòsit
del coneixement de manera notable després d’haver escoltat en
Modest. Sempre ha arrossegat, qui
fou rector de Medinyà i del Mercadal de Girona, la fama de l’erudit, de l’escriptor que ha publicat
poc. Hi ha un volum de referència, la seva imprescindible Història
de la llengua catalana, juntament
amb en Pep Nadal, uns quants
treballs sobre figures destacades
del nostre pensament i les nostres
lletres, com Baldiri Reixach i Verdaguer, i la seva aportació al debat sobre el català a El futur de la
llengua catalana. La resta, articles
esparsos, pròlegs, epílegs, col·laboracions, textos publicats aquí i
allà. En aquests últims anys, però,
bona part d’aquesta obra diluïda
en el magma de la seva personalitat s’ha aplegat en dos volums excepcionals: Engrunes i retalls, que
recull aportacions sobre llengua i
literatura, i Homílies de Medinyà,
una antiga dèria de Xavier Folch
que ens mostra el vessant que en
podríem dir més religiós del
mossèn que ha estat una de les
personalitats més contundents de
la cultura d’aquest país.
Dir que aquest llibre és religiós,
però, tot i ser cert, no deixa de ser
una aproximació. No solament
perquè inclou (per fi en format
convencional) un text apassionat i
apassionant d’en Modest, l’únic
que podríem anomenar de ficció,
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sobre l’influx de la lletra escrita,
sinó perquè també acumula un
dietari del tot excepcional: una
breu llambregada sobre el seu
poble i la seva gent al llarg del
mes de gener (i fins a la Candelera) de l’any 1980. Planià però amb
un estil ben propi i suggerent,
Prats descriu paisatges i actituds i
fa un retrat del país d’una època
que només té un defecte per als
lectors amatents: és (massa) curt.
Però encara més. El llibre no és
religiós, en el sentit que parli de

de manera especial, i per això la
destaquem, en una oració escrita
poc abans d’ordenar-se capellà,
ara fa més de cinquanta anys.
“Oració de les mans”, d’arrels
franciscanes i amb tonalitats de
l’espiritualitat francesa de postguerra, és una veritable construcció poètica, una combinació de
l’ofrena i la metàfora. Una extensió de la personalitat de qui escriu
a partir de les imatges que recrea
a partir dels dos principals instruments de l’home, les mans (la

Foto: Jordi Soler
l’Església, tot i que ho fa a bastament, amb actituds que encara
ara són revolucionàries, militants,
implicades amb el progrés de la
societat. El llibre és més que això.
Fins i tot en els apunts més eclesials (o en els de caire social, com
moltes homílies i sermons fets en
moments històrics francament
difícils), destaca per la calidesa, la
sobrietat i la contundència de la
prosa, més enllà del contingut. I,

història) que van ser el llegat vital
i dramàtic del pare i la mare i que
ara “aspres, quadrades, brutes de
tantes coses” s’esmerçaran a beneir.
Qualsevol lector es pot acostar a
un text així, a un llibre així. Hi
trobarà benefici de l’esperit i
també gaudi de la intel·ligència. I
no és poca cosa, tot això.
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Oració de les mans
Tenim la pell dura, Senyor. Hem heretat el contacte del mall i
l’enclusa.
Fem flaire dels cascos dels cavalls que varen cremar els tres ferrers de les alegries.
Són roges d’estar al costat de la fornal, esperant la roentor de la rella.
Hem aguantat la pipa, hem agafat el martell, hem apretat, crispades, un grapat de terra de Montcada quan el cos caigué al
fossar, esbardellat el crani per les bales.
Hem amanyagat les anques dels poltres i les eugues.
Hem pecat moltes, moltes vegades!
Hem menat la carreta al prat de les Salanques.
Hem munyit les cabres, hem tocat totes les pedres de cal Cama
gros d’Aransa.
Hem deixat la suor en l’aparell del telèfon.
Ens hem punxat amb l’agulla, quan tots dormien i els vestits no
eren acabats encara.
Hem tocat la paella, la cassola, els alls, les cebes, la mà de morter.
Hem... Hem fet tantes altres coses que Vós sabeu, Senyor.
Per què, doncs, ens voleu ungir?
Per què, Senyor, Ens trieu per beneir i per consagrar.
Per què, si són aspres, quadrades, brutes de tantes coses?
Per què voleu que ens vinguin a besar, si tothom s’adonarà que
són mans d’un ferrer, d’un telefonista, d’un pagès? Per què
sóc aquí, Senyor?
Per què no en teniu prou del pessebre de Betlem, del ribot de
Natzaret, del martiri del Calvari?
Per què voleu sentir cada matí les olors dels prats d’Aransa, asprors
del mall, la terra sagnant d’un 3 de desembre a Montcada?
Per què, Senyor, per què?
–Digneu-vos, Senyor, a consagrar i santificar aquestes mans per
la unció i benedicció vostra, a fi que tot el que beneeixin quedi beneït i tot el que consagrin, quedi consagrat i santificat en
el nom de nostre Senyor Jesucrist.
Gràcies, Senyor.
Modest Prats. Homilies de Medinyà
© Editorial Empúries
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Història condensada de Catalunya en la
vida d’una senyora d’Arenys Quim Torra
L’amic Miquel Rubirola m’assabenta de la publicació del llibre
Una senyora de Barcelona, escrit
per Elvira Elias, que és la biografia de la seva mare Emília Cornet.
La Sra. Elias és filla del gran Feliu
Elias, l’home trinitari: quan feia
d’escriptor signava Joan Sacs;
quan dibuixava ninots, Apa; i quan
pintava, Feliu Elias. Un dels grans
homenots del país.
L’any 2009 vaig visitar-la al seu
pis, a primera línia de mar d’Arenys. Molt menuda, perfectament
arreglada, amb un pentinat recent
sortit de la perruqueria. Tenia una
cara rodona, molt bella, i el cos
una mica inclinat. Portava un vestit i unes sabates de tacó gros.
Caminava a poc a poc i un cop va

Feliu Elias
arribar a la seva butaca, s’hi va
deixar caure. Naturalment, no vaig
pas preguntar-li l’edat.
La Sra. Elias ha escrit les
memòries de la seva mare, que
van de 1881 a 1946, la vida d’una
senyora de Barcelona, llibre d’una
finesa extraordinària pel que em
comenta en Miquel. Però avui
voldria recordar un detall de la
seva petita història, la de la senyora d’Arenys, que es fon amb la
història de la Catalunya contemporània.
JULIOL
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Tenia uns vint-i-tants anys el gener de 1939. El seu pare, escriptor,
pintor, crític, un artista total, un
dels més grans, no va voler esperar el tuf de podridura del franquisme. La primera parada va ser
Olot. Es van allotjar a casa d’en
Xavier Nogués, un altre dels grans,
que es quedaria. "Era de dretes",
m’explica sense malícia. Elvira
Elias i la seva família, que ho havien deixat tot, passaren a través
dels carrers i les places d’Olot.
Una gentada immensa. Però
aquesta no va ser aleshores la impressió més dolorosa d’Elvira
Elias, sinó el silenci. Tota aquella
gentada a la plaça, escalfant-se en
petits focs, aquí i allà, amb el coll
de l’abric alçat i una manta a l’esquena, tremolant, en silenci. Diu
que no l’ha oblidat mai, aquell
silenci. Que és un crit que encara
algunes nits l’angoixa.
Pi i Sunyer els va recollir i els va
portar a Can Perxers. Devien arribar-hi al voltant del dia 28 o 29 de
gener. El president Companys encara no havia arribat, però sí tota
la resta d’escriptors i intel·lectuals;
i el grup de polítics que feien la
“ruta” de Rovira i Virgili. Als Elias
els van posar al primer pis, la qual
cosa volia dir entrar en el selecte
grup dels que a la nit disposaven
de matalassos. Elvira Elias també
coincideix, com han escrit tants, a
atribuir a Pau Vila una gran capacitat de lideratge aquells dies. Recorda en Sebastià Gasch en calçotets i la Mercè Rodoreda amb un
pijama de setí negre i unes rialles
histèriques i sorolloses. "Era insuportable", conclou sense immutarse. Es va fer molt amiga de la família Jordana (anaven amb un noi
i una noia de la seva edat) i no pot
deixar de riure pensant en les
germanes Fabra, tan divertides. "A
casa no dèiem cap paraulota. La
primera vegada a la meva vida

que vaig sentir "Merda" va ser de
llavis de la Carola Fabra". Es va
fer amiga de la germana d’en Tísner; després ho seria d’ell, també.
"En Tísner no va deixar que
m’enyorés."
El dia 31, després d’acomiadar-se
de Companys, van pujar als vehicles. Ella entrà al bibliobús, amb
les Fabra, els Jordana, la Teresa
Rovira, en Josep Maria Francès,
en Jordi Murià, etc. Fills d’escriptors i intel·lectuals. Van trobar-hi
un petit tresor: un formatge de
bola (que devia venir de Can Pol
de Bescanó). I no van poder resistir la temptació: se’l van menjar
en un segon. No recorda res més.
El bibliobús no tenia finestres i hi
feia molt fred. Quan van arribar al
Voló, la primera nit va passar-la en
un paller, dormint al mig dels
seus amics Jordana.
Mentrestant el seu germà, metge,
que es retirava amb l’exèrcit, passant per Martorell va trobar una
figura sola a l’estació. No hi havia
ningú més a l’andana. Portava un
abric fins als peus i la calba no
oferia dubtes: era en Francesc
Pujols, que esperava el tren. Li va
costar al seu germà de convèncerlo que no en passaria pas cap,
però al final el va portar a Barcelona.
Un cop a la Catalunya Nord, els
Elias van disgregar-se: el seu
germà va marxar a Anglaterra;
una germana, a París; i ella i els
seus pares van estar-se primer a
Ceret, en una casa d’uns amics
(que van resultar ser uns col·laboracionistes), després van llogar
dues habitacions en un pis de Tolosa (en les altres duess vivien dos
militars petainistes). Allà van coincidir amb molts altres exiliats. I jo
em vaig emocionar quan em va
explicar una anècdota que precisament va viure junt a un humorista català, un home llarg amb un
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cap petit, una espècie d’insecte pal
molt divertit: l’Àngel Ferran. Era
un dia que dinaven junts i intentaven empassar-se una cosa que
algú va dir que era cavall. Ferran,
després d’intentar tallar aquell
tros de carn resseca, va mirar l’Elvira i, seriós, com sempre, clavanthi la forquilla, va deixar anar:
“Carn de cavall..., de cavall
d’estàtua.”
Van passar-les magres, els Elias.
Tant, que ella va decidir tornar a
Barcelona. “Quina tristesa, Barcelona!”, s’exclama, mirant-me amb
uns ulls clars. Devia ser molt guapa, de jove. Manté tota l’elegància
i els gestos són educats i delicadament subtils. Es va posar a treballar a El Dique Flotante, fent
dibuixos de vestits.
Mentrestant, la guerra arribava
al Midi i Feliu Elias era detingut
pels gendarmes i internat en un
camp de concentració francès
durant més d’un any. En va sortir
desfet. Tornaria a Barcelona acabada la guerra i de tant en tant
quedava amb el seu amic Junceda, a qui li explicava com els
franquistes van endur-s’ho tot, de
casa seva. Malalt del cor, va morir
l’any 1948. I l’oblit el devorà.

Un bibliobús
Elvira va deixar El Dique Flotante i es va col·locar a treballar en el
món de la il·lustració per a llibres,
on va arribar a ser una professional reconeguda. Es va casar amb
un fill d’Arenys, on van anar a
viure. "Veu aquest pis? Aquí teníem el jardí de la nostra casa.
Era preciós, un jardí romàntic.
Era especialment notable una
cascada que als seus dos costats
tenia dues figuretes de marbre: un
Neptú i el Timbaler del Bruc.

Sempre m’ha fet molta gràcia
aquesta associació tan peculiar."
Queia la tarda al port d’Arenys
quan ens vam acomiadat. El pentinat d’Elvira Elias no s’havia mogut un mil·límetre. I els seus ulls
em continuàvem somrient. En
tancar la porta, va envair-me la
mateixa sensació de pèrdua, de
buit, de final d’un somni que tinc
sempre que miro enrere en el
meu país.

QÜESTIONARI EN PROCÉS
El Procés publica les respostes del professor, críptic,
traductor, intel·lectual, l’ínclit Jordi Llovet al nostre
qüestionari:
Quin és el tret més original de la teva manera de ser?:
Què detestes en una persona?:
Quin és el teu defecte principal?:
Quin fet històric creus que ha suposat la major desgràcia?:
A quina ciutat t’agradaria viure?:
Quin autor clàssic creus que està més sobrevalorat?:
Quin és el teu heroi/heroïna de ficció preferit?:
Qui ha estat la figura més revolucionària de tots els temps?:
Quina obra essencial del cànon està pendent de traduir al català?:
Com valores la política cultural del nostre país?:
Què odies per sobre de tot?:
Què t’ha entusiasmat darrerament?:
La millor frase?:
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Sobre cultura i País Valencià
Toni Gisbert, secretari d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV)
Vist amb perspectiva, probablement el cas del País
Valencià només pot rebre el qualificatiu de miracle
cultural. La nostra història contemporània més recent ha contemplat una efervescència cultural important, la qual s’ha traduït en una llarga llista d’escriptors, músics, pintors... (Joan Fuster, Raimon, Al
Tall, Vicent Andrés Estellés, Obrint Pas, Andreu Alfaro, Manuel Boix, Antoni Miró, Isabel Clara-Simó... i
tants d’altres). Aquest fet podria no tenir cap tret
particularment destacable si el mirem només quantitativament, però la cosa canvia si tenim en compte
una mirada més “qualitativa”. Em referesc concretament al context.
Perquè el que sí que és destacable, de les diverses
expressions de la cultura al País Valencià durant les
darreres dècades, és que hagen tingut lloc i hagen
crescut malgrat les condicions que pateixen. És cert
que tota la cultura catalana viu una situació que no
és només de manca de suport institucional, sinó més
exactament de discriminació, cosa que converteix la

seua història recent en una cursa d’obstacles constants. I, per bé que aquests obstacles es vulguen presentar com a “naturals”, en realitat responen a causes i intencionalitats polítiques i, consegüentment,
tenen ben poc d’innocents.
Ara bé: aquest condicionant general per al conjunt
de la cultura catalana pren un color particularment
fosc en el cas valencià. La cultura catalana, al País
Valencià, no ha tingut mai suport institucional (ni
econòmic ni de cap mena) ni reconeixement i, per
tant, ha vist vetat el seu accés als circuits massius de
projecció popular i mediàtica.
Malgrat això, però, la cultura d’arrel catalana ha
estat i és extraordinàriament rica i diversa en les
seues expressions al País Valencià, en tots els àmbits,
des de la música fins al teatre, i des de les arts visuals fins a la literatura. No es tracta ara de fer la
llista exhaustiva de noms, perquè no acabaríem. Podria ser una enumeració veritablement llarga. I això,
malgrat aquells condicionants que dèiem.

Joan Fuster
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Per tant, la pregunta és què podria haver estat la
cultura catalana al País Valencià si haguera comptat
o comptara amb suport i reconeixement institucionals reals. Què pot ser. Fins on pot arribar.
Cal, finalment, especificar que aquesta discriminació institucional no és un fenomen natural sorgit de
baix cap a dalt, com si es tractara de la simple projecció en les institucions d’una natural predisposició
popular contra la cultura. Com bé sap qualsevol habitant d’aquesta parcel·la de territori, això, de natural i espontani, en té ben poc. Es tracta d’una política impulsada des de dalt cap a baix, que utilitza els
mecanismes de poder per alimentar artificialment i
interessada actituds i comportaments irracionals i
anticulturals, lectures populistes de la realitat. Tanmateix, la força de la cultura viva ressorgeix una
vegada i una altra, i a poc a poc guanya espais. Això
sí, amb esforços i molts de treballs. Però en guanya.
Cal, també, fer esment d’un altre tipus de no-visualització que pateix la cultura al País Valencià. I és la
que ve des del Principat: els nostres connacionals
nord enllà del Sénia no ens veuen. Majoritàriament,
perquè simplement no ens miren. I aquesta tampoc
no és una predisposició natural, sinó el resultat de
tants anys de polítiques destinades gens innocentment a separar-nos, a fer del Sénia la frontera que
mai no ha estat.
Massa sovint oblidem una qüestió que qualsevol
poble amb consciència de ser-ho té molt present: el
fet de la unitat de la llengua i la cultura, i la necessitat peremptòria de mantenir i enfortir aquesta unitat. Perquè la llengua i la cultura són un ecosistema
fràgil i complex que si s’esquartera perd vitalitat i
força, pes demogràfic, potència de projecció interna
i externa. Però així com la cultura valenciana mira
constantment el nord del riu de la Sénia (què s’hi
escriu, quin teatre s’hi fa, quina pintura...) i qualsevol
valencià amb un cert bagatge cultural pot esmentar
uns quants noms d’escriptors, pintors o músics del
nord, difícilment un català podrà recordar més d’un
nom de cadascun dels àmbits (un escriptor o dos –
segurament Ferran Torrent i Isabel Clara-Simó–, un
músic –ara el grup Obrint Pas–, i algun artista?). I

això no és perquè no hi siguin, sinó perquè no se’ls
recorda. I no se’ls recorda perquè no se’ls veu. A un
valencià amb pretensions culturals li faria vergonya
no poder dir en veu alta la nòmina més o menys
completa de creadors catalans; a un català amb les
mateixes pretensions no li fa cap vergonya no ser
capaç del mateix exercici, quant als valencians.
I, tanmateix, la remor persisteix, com deia el poeta.
I hi ha una creació cultural viva i diversa, habituada
al context institucional discriminador però, alhora,
acompanyada d’un caliu popular que li permet sobreviure i fins i tot projectar-se en expressions de
gran qualitat i de reconeixement massiu. És una cultura que convida a ser viscuda i que només necessita
una complicitat activa.

Per això us convidem a conèixer la cultura catalana
que es fa al País Valencià, a viure-la, a fer l’esforç de
descobrir-la malgrat la manca d’altaveus mediàtics i
suports institucionals d’un estat que actua contra
nosaltres. Perquè és la vostra, perquè és part d’un
conjunt, d’un ecosistema que ens volen trossejar
però que és ben viu malgrat els obstacles i forma
part de la rica diversitat cultural de la humanitat:
l’ecosistema del conjunt de la llengua i la cultura
catalanes, l’espai que ens fa ser com som, als habitants d’aquest petit territori de la Mediterrània occidental.

LA DIETA
Si algú ens digués: “No importa pas què és el que es menja; l’important és menjar”, no cal dir que l’engegaríem a pastar fang. Esclar que s’ha de menjar, esclar que hem d’alimentar el cos; però bé hem de vigilar
què engullim, quina dieta seguim... En fi, és tan obvi que no cal insistir-hi. Si això ho tenim tan clar, com és
que no passa el mateix quan parlem de llibres, quan ens referim a la lectura. En aquest cas, sempre hi ha
algú que gosa dir: “L’important és llegir, sigui el que sigui”, i que encabat es queda tan ample. I un be negre! S’ha de llegir i s’ha de llegir bé. De la mateixa manera que no podem alimentar-nos cada dia de menjar ràpid i de porqueria, tampoc hauríem de limitar-nos a llegir l’última novel·leta de l’aparador, obres de
gènere o gasòfies variades. Triem bé, aprenem a confegir un bon menú literari i tinguem la cura de millorar els àpats amb el pas del temps. Que l’experiència (i en especial la lectora) serveix d’alguna cosa.
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Retrobar l’ànima
ESTEVE MIRALLES
El dietari narratiu Retrobar l’ànima va obtenir el Premi Marian Vayreda 2012, i serà editat
per l’editorial Empúries. És la història d’un any, escrita originalment entre els estius de
2009 i 2010. El procés publica uns fragments encara inèdits del llibre que recorden el desaparegut David Vilaseca, escriptor i teòric de l’autobiografisme.

21 d’abril, al tren [entre Barcelona i Vic]
Ara usaré aquest dietari. N’abusaré.
L’Enric m’ha enviat un email. Ha vist a El Temps la notícia de la mort
del David.
M’ho ha dit amb incredulitat. He fet una comprovació a internet i
m’ha aparegut un obituari publicat a The Guardian. És un article de Paul Julian Smith, que ha estat un dels referents personals i acadèmics del David, i
que li va dirigir la tesi.
El David va morir el 8 o el 9 de febrer, ara no ho recordo clar. Anava
en bicicleta i, a pocs metres de casa, un camió el va envestir. Va morir, sembla, a l’acte. De traumatisme cranioencefàlic. El 6 de febrer havia fet 46 anys.
Ha deixat un llibre –assaig acadèmic, en anglès– pendent d’aparèixer. Apareixerà a la tardor, diuen. Deleuze, Badiou; cinema, literatura.
He escrit de seguida al Joan, al Jordi i a la Ruth.
Tampoc no ho sabien.
La Ruth m’ha deixat una trucada al mòbil mentre jo era a classe.
He sortit de la facultat. He entrat al Boadas, i he demanat un gintònic
de Bombay Saphire. No me l’he acabat. He volgut que en quedés.
Metro fins a Fabra i Puig; tren de connexió entre Sant Andreu Arenal i
Montcada-Bifurcació.
Estic molt enfadat.
Truco a la Ruth; s’hi posa el Tomàs, i parlem una estona, i em passa la
Ruth: “Necessita parlar-ne”, em diu, afectuós. En parlem.
Decidim que farem alguna cosa. El 8 o el 9 de maig, quan toqui. Que
buscarem telèfons i emails. Rastres perduts. Em diu noms que havia oblidat.
Però els recordo. Buscarem. Parlarem amb gent. Ens trobarem. Parlarem del
David. El recordarem.
Parlaré amb gent que en pugui parlar als diaris. S’ha de trencar
aquest silenci.
Ha mort, diu la Ruth, una persona que es feia estimar. Ha mort un
escriptor sòlid, magnífic. Un estudiós –un scholar, diu Smith– de primer nivell; a la UAB no el van voler perquè no era mediocre.
Ha mort l’amic més pròxim (a la meva ànima) que he tingut ni tindré
mai. Una amistat cruel i lluminosa.
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(Tinc ganes de fotre patades, i de trencar coses, per tot el vagó.)
[...]
24 d’abril, Calafell
Una vida és temps usat, temps viscut; una biografia, potser sí, és una
reconstrucció d’èxits i fracassos, d’errors i encerts.
I una autobiografia –l’especialitat del David– és un intent infeliç.
Hi ha l’intent de fer arribar als altres com t’entens (com els entens),
perquè et coneguin i et mirin amb els teus ulls. Hi ha l’intent –com diria
Zambrano– de sacrificar un temps de vida per dedicar-lo a entendre’t (a escriure’t) per donar sentit al passat i, d’aquesta manera, obrir futur.
Pot ser, també, que l’egoescriptura deixi de ser un mitjà per esdevenir
finalitat. Però sembla un error fer-ho.
Explorar la subjectivitat és lícit, si no s’oblida que el joc és limitat i
trampós. Cal no oblidar-ho, i cal recordar-ho, fer-ho present.
Suposo que necessito dir que la meva mirada sobre el David és limitada i tramposa, i que no tinc més que el David que he entès fins ara (que
sóc capaç d’escriure) i que uso de mirall. L’uso com un llenguatge d’autoexploració. D’alguna manera, llegeixo en la vida del David –hi projecto– la contradicció d’una vida d’èxit enfora i de fracàs endins. (Que és una construcció.)
El David va ser un estudiant brillant a Barcelona, i va sortir de la petitesa universitària d’aquí per accedir, a Indiana i a Anglaterra, a una formació
literària de postgrau de primer nivell. Després, malgrat l’experiència sòrdida
de l’Autònoma, va ser posat en valor per la universitat britànica (primer a
Southampton, després a Londres) i va saber definir una línia personal de recerca, exercida amb excel·lència, en l’àmbit de la hispanística i dels queer studies; de les humanitats. A més, va poder publicar i posar a les llibreries un
text extraordinari, immens, en català, premiat, L’aprenentatge de la soledat.
Aquesta –aquest relat que he fet– és una biografia feliç; podria ser-ho.
Però conté també la història d’un fracàs. El fracàs, sobretot, d’un projecte de joventut. Que és on m’emmirallo; la meva biografia és també la d’algú que no s’hauria de queixar, però no és feliç. A mitjans dels anys vuitanta,
sentíem que teníem el mandat històric de ser ambiciosos, de contribuir a fer
una literatura –hereva de Foix, de Villalonga, de Rodoreda (l’Enric em recordava el seminari, voluntari, que vam fer sobre Mirall trencat)–, una literatura
d’alt nivell. I sabíem que aquest projecte necessitava esforç i treball d’aprenentatge, i que requeria un compromís autoexigent de no abandonar-se a la
facilitat ni a la banalització. El 84 o el 85 vaig publicar un articlet tonto a Serra d’Or (mediat per en Narcís) que feia una defensa militant del silenci: la
idea bàsica era que la nostra generació (la dels noranta, prefigurava aleshores) ja s’havia format en català i havia tingut un accés ordenat a la pròpia
tradició, i començava a tenir condicions de mercat per publicar i rebre reconeixements, i que havia de resistir: no deixar-se endur per aquestes facilitats.
Per tant, calia formar-se, llegir molt, i no publicar fins haver estat capaç de
generar una obra necessària i literàriament ambiciosa.
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És igual que l’article el fes jo. Aquesta idea no era meva; formava part
del consens del grup d’estudiants que vam alçar Ratlles (quatre), en un ambient –a la facultat– que era d’hostilitat cap a la possibilitat que, en els estudis de filologia, a la Universitat de Barcelona, la centralitat traspassés des de
Romàniques i Hispàniques al departament de Filologia catalana. Van ser els
anys de l’arribada de Joaquim Molas a la UB, i l’actitud era hostil, verificable,
infravalorativa respecte de la literatura catalana. (Encara corren fills d’aquest
corrent de pensament, i alguns fan programes de llibres a la televisió, i encara disposen –pel fet de menystenir la nostra literatura amb suficiència– de
pàtina de moderns, d’avançats; provincians.)
Torno al David; al meu David, subjectivat.
El doctor David Vilaseca és l’èxit i el fracàs més gran del nostre projecte. D’una banda, i potser darrere del Joan-Lluís Marfany, és potser el català
més brillant en l’àmbit dels estudis literaris, a l’estranger. De l’altra, el David
va complir el “programa”. Formar-se, jugar acadèmicament a primera divisió,
i elaborar durant anys, en silenci, una obra brutal, i revisar-la i tornar-la a
revisar. Però mentre ell feia en solitari aquest camí –i el feia des del desarrelament: amb amics anglesos que no llegien en català, i amics catalans que no
llegíem els seus articles en anglès–, mentrestant, no hi ha hagut gairebé ningú esperant-lo, i el sistema de reconeixement que esperàvem ha desaparegut.
La literatura catalana ha esdevingut una literatura de consum; de fet,
desitjàvem ardentment que això passés, però no intuíem que seria a costa de
marginalitzar tot el que no hi encaixa. Els instituts de secundària no són la
xarxa de transmissió que imaginàvem malgrat estar poblats de gent preparada per ser-ho; la literatura, pràcticament, n’ha desaparegut, tot i que alguna
cosa hi canvia. Les editorials han dimitit de ser fixadores de valor (per condicionants empresarials de supervivència, pensen). La premsa no és capaç de
fer la intermediació entre públic i obres de qualitat.
En fi: quan arriba a les llibreries L’aprenentatge de la soledat, no hi ha
gairebé ningú capaç d’entendre el llibre, de posar-lo en valor.
És com quan el David torna a Barcelona amb la possibilitat d’incorporar-se a l’Autònoma, però se l’acaben traient del damunt. És injust. Perquè
ell ha complert, ha fet la seva feina, i l’ha fet en termes del que som, un país
petit amb una tradició universitària de segona o de tercera fila (parlo també
d’Espanya), que ha de posar-se a nivell. I el país –en fi, sobretot un sistema
universitari, però també gent amb noms i cognoms– l’expulsa. L’escisió del
David, en aquells moments (primers noranta), és devastadora. Si es queda
aquí, ha de ser al preu d’embrutir-se intel·lectualment, de xupar polles (metafòriques) de professors funcionaritzats, o aspirants a estar-ho, i antiquats
teòricament. Si se’n va, i pot –per tant– ser reconegut acadèmicament, ho ha
de fer al preu del desarrelament, de la soledat. El David era plenament conscient d’aquesta indignitat. I era conscient que si marxava, no tornaria. I no ha
tornat. (Shame on us.) I també era conscient que, a Londres, mai no seria, del
tot, un d’ells. Parlava i escrivia en un anglès impecable. Però sabia que sempre li faltaria aquella mica més, inassolible, que li hauria permès no ser un
estranger per sempre. N’era plenament conscient aleshores. En vam parlar. ¿I
jo, què podia oferir-li?
Això passava abans que jo fes –o que fos capaç de pensar que algun
dia podria fer– un retorn a la universitat. Vull dir: si quedar-se a Barcelona
representava (per ell) fer el mateix procés de renúncia a la literatura que jo
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havia fet –jo com tants d’altres dels nostres; en aquell moment, de fet, tots els
exredactors de Ratlles (quatre) o eren professors a secundària o ens guanyàvem les garrofes amb professions despersonalitzadores–, en fi, si quedarse, després de ser foragitat de l’Autònoma, representava ser com nosaltres, el
fracàs era evident.
Era, en el seu cas, llençar cinc anys de carrera i quatre anys de màsters i de recerca. I amb la convicció d’haver d’acceptar que no podria fer
estudis gais a Catalunya. L’homofòbia hi és clau. Potser haurien deixat espai
a un postestructuralista, o a la seva aproximació psicoanalítica, però l’element homosexual –com a variable acadèmica, com a centralitat– era víctima
d’una estigmatització cruel, ridiculitzadora. De crueltat d’analfabets. I no hi
va haver generositat, ni visió del que passava al món, ni visió de com el David
era una via privilegiada de connexió. Anys perduts.
[...]
1 de juliol, Guinardó (Biblioteca Mercè Rodoreda)
Un llibre pòstum, d’un autor de quaranta-sis anys, és una santa putada. I ara el tinc aquí al davant: Queer Events. Post-deconstructive Subjectivities in
Spanish Writing and Film, 1960s to 1990s (2010).
El Paul va donar les nostres adreces a l’editor, i la Ruth i jo hem rebut un exemplar del llibre cadascú. Ella el va rebre fa uns dies, i m’havia explicat l’emoció estranya de tenir-lo entre les mans. No la vaig entendre. Però
ahir a la tarda em vaig asseure en una terrassa d’una plaça de Gràcia, vaig
obrir el llibre i, al cap d’una estona, vaig haver de deixar de llegir; tremolava.
I em vaig sentir sol, vaig voler companyia.
Últimament, si estic sol, em sento més lleuger, alliberat, ho visc com
la possibilitat (escassa, treballada) de poder estar per mi. En disfruto.
Però ahir a la tarda vaig sentir el buit, l’absència, una mica de vertigen. S’hi suma tota la ventada ratxejada d’emocions d’haver estat mecanografiant les cartes, les postals, els faxos que el David m’havia enviat. Bé, els
que en conservo. Tenir la seva veu al cap, als ulls, als dits m’ha ofert una
il·lusió de presència. (I s’hi suma el retrobament del Manuel, a Xile; em va
aparèixer una felicitació de nadal d’ell, amb els dos cognoms, i a través d’un
germà seu, he pogut parlar-hi per email. Dolç, carinyós, divertit. Molt proper.
Més il·lusió de presència.) Però el llibre no; el llibre és, clarament, un llibre
pòstum. Una afirmació de l’absència.
N’he fullejat pàgines, sobretot l’article sobre Terenci Moix. I n’he llegit
el capítol final, “Conclusion”. El volum compila estudis sobre Antonio Roig,
Terenci Moix, Alberto Cardín, i sobre els directors de l’Escola de Barcelona
de cinema. Autobiografies i relats alterats. I el capítol final, aparentment
acadèmic, fa viva una veu (la veu del David, que tinc ara tan present al cap) i
una visió intel·lectual de primer nivell. Filosofia i política, en els sentits més
fèrtils dels termes.
Intento una traducció del final. Començo per la frase final del penúltim paràgraf: “Per a Žižek (com per a Critchley), cap particularitat pot, per
tant, aspirar a representar completament l’universal; més aviat, ‘la universalitat real apareix (es fa real ella mateixa) com l’experiència de la negativitat, de
la inadequació-a-un-mateix’ de cada identitat particular (2008: 133).”
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I enfilo, ara sí, el paràgraf final del llibre. Hi parla el David: “En això,
suggereixo, rau la rellevança profunda de cada un dels autors i dels textos
que hem estudiat en aquest llibre, per als estudis hispànics, per a la teoria
queer contemporània i per al camp de les humanitats en general. Cada un
d’ells en la seva àrea respectiva de la política, l’amor, l’art i les ciències humanes, Antonio Roig, Terenci Moix, els directors de l’Escola de Barcelona i
Alberto Cardín ‘s’han obert una escletxa’ a través dels coneixements establerts del seu temps i, en contra de tota preocupació d’ordre pràctic relativa
a l’acceptació social o a necessitats personals immediates, han escollit de posar la seva vida i la seva obra al servei d’una causa genèrica. Obrint ‘la possibilitat de l’impossible’, podrien tenir l’esperança d’articular alguna cosa que
fos ‘veritable per a tot pensament’ (Badiou 2005 [1988]: 29), alguna cosa que
no pretengués ‘transcendir’ la particularitat dels seus emplaçaments subjectius, culturals i sexuals, sinó que, ben al contrari, a través de mantenir-se
fermament ancorats en la seva singularitat aconseguissin revelar les contradiccions, els ‘buits’ o els antagonismes estructurals inherents a tota identitat
subjectiva entesa com a construcció simbòlica. En la seva fidelitat absoluta a
les seves tries ètiques, en la seva ‘santa’ (i alhora desvergonyidament ‘pecaminosa’) entrega als diversos esdeveniments queer a què van dedicar les seves
vides, aquests autors de l’Espanya del segle vint són un model a recordar i a
defensar en contra de la mera ‘ètica del viure bé’ que, segons Badiou (2001
[1998]: 39), ha esdevingut la trista marca comercial del nostre entorn
ideològic actual –un recordatori de la resistent capacitat dels éssers humans
de posar les seves vides al servei d’una Idea i, al costat d’aquesta Idea,
guanyar la immortalitat autèntica.”
Aquesta última afirmació la completa una nota a peu de pàgina: “Dins
de Logic of Worlds, servint-se d’Aristòtil, Badiou identifica el significat de viure
amb el de ‘viure com un Immortal’. Ell apunta: ‘[Una] veritat és allò amb què
nosaltres, els de l’espècie humana, estem compromesos per un procediment
trans-específic, un procediment que ens obre a la possibilitat de ser Immortals’; encara: ‘Si, com és pertinent i com sempre s’ha fet, anomenem Immortal
allò que assoleix absolutament alguna veritat, nosaltres, els de l’espècie humana, tenim el poder de ser Immortals’ (Badiou 2009 [2006]: 71).”
En termes autobiogràfics, aquesta recerca de la veritat, sembla dir
David Vilaseca (també seguint Badiou), té a veure amb la capacitat de generar –de provocar– “nous començaments”, i el lligam d’això amb l’obtenció de
certeses genèriques noves (enmig de la confusió, o del mar estancat de les
certeses establertes), em sembla la veu d’algú que em mira des de darrere
l’espatlla mentre escric aquest quadern que se m’escapa.
Mort i immortalitat. Amic i idees.
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Vides paral·leles: apunts de tres ciutats
DAVID VILASECA
El procés presenta quatre fragments d’una
novel·la-dietari inèdita del malaguanyat escriptor
barceloní David Vilaseca (1964-2010), per gentilesa
de la seva família. Impulsor de la revista literària
Ratlles (Quatre) i de l’Antologia poètica universitària
1985, va completar la llicenciatura de Filologia catalana amb un màster de Literatura comparada a
la Universitat d’Indiana (EUA), i un doctorat a la
Universitat de Londres, d’on va ser catedràtic anys
després. La seva recerca acadèmica va orientar-se
cap a l’estudi de l’autobiografia i de la subjectivitat
en la literatura i el cinema. L’any 2007 va guanyar
el Premi Andròmina de narrativa, dels Premis Octubre, amb l’ambiciosa novel·la-dietari L’aprenentatge de la soledat (València: 3i4, 2008).
© Jordi Play

Buenos Aires, gener
Diumenge, 11 de gener del 2009.– Passada una setmana de vacances del tot satisfactòria a la capital argentina. Coneixia la fama de Buenos Aires com a ‘París de
l’Amèrica del Sud’ però he de reconèixer que, tot i així, l’esplendor, la magnitud, la
bellesa i l’aire peculiarment ‘europeu’ que tenen moltes zones d’aquesta gran metròpoli no m’han deixat de sorprendre.
[...] Allò que a París va representar el projecte Hausmann, o a Barcelona, el
pla Cerdà, aquí va tenir lloc durant el govern municipal de Torcuato de Alvear a la
dècada dels 1880. Alvear és considerat el ‘pare’ del Buenos Aires modern, i els edificis públics més grandiosos, els palaus, les places, els parcs i les avingudes més
característiques de la ciutat –com l’Avenida de Mayo o la descomunal 9 de Julio,
que potser fa el doble dels Champs Elysées– tots són de la seva època. A més, espargits per Buenos Aires (particularment, però no només, en els barris més rics,
com ara Palermo o la Recoleta) s’hi troben una multitud d’edificis del tombant de
segle que, com molts de París o de l’Eixample, combinen els elements neogòtics
amb els neoclàssics i els provinents de l’art nouveau.
El que solc fer sempre que arribo a una ciutat que no conec és caminar –
caminar molt. Ni taxis ni transport públic. Per gran que sigui una ciutat, anar d’una banda a l’altra amb el plànol a la mà és per a mi l’única manera de fer-me una
idea del que representaria viure en aquest lloc –i, per tant, de fer-me’l una mica
meu. Això és el que vaig fer a Buenos Aires, ciutat que, malgrat la seva extensió,
sembla (com París o com Nova York) feta expressament per caminar i per passejarhi. Del Microcentro –que és la zona on era l’hotel on m’allotjava– a l’elegant Recoleta i a l’atmosfèric i colonial Palermo Viejo. De l’exclusivíssima –privativa– Avenida Alvear, al Jardí Japonès i als exhuberants parcs del gran Palermo. De la Plaza de
Mayo fins a San Telmo (ple de turistes i de milongas per ballar el tango) i, més al
sud, fins a la Boca –el barri portuari que fins a final del segle XIX era l’entrada
obligatòria a la ciutat tant per a les mercaderies com per als immigrants, avui convertit en una de les zones més devastades i pobres de tota la metròpoli.
Per què visitar ciutats noves té sempre per a mi un component important
de nostàlgia no m’ho pregunteu perquè no ho sé, però que el té és indubtable. La
JULIOL

2012 - NÚM. 11"

PÀGINA

76

REVISTA CONTRACULTURAL A L’ABAST DE BEN POCS
calor –intensa però no insuportable–, el solet de Buenos Aires durant aquests dies
d’inesperat estiu per a mi m’han portat records de quan vivia a Barcelona, i de Nova York en un dels meus primers viatges a aquella ciutat ara fa divuit anys. Passejant per l’atrafegada i sorollosa Avenida Santa Fe, per exemple, que fa un xic de
pujada, mentre passava per davant d’algun dels elegants portals modernistes que
hi ha en algunes cantonades, o admirava les baranes tornejades dels balcons i les
cúpules rodones que coronen alguns dels edificis, em semblava que anava pels carrers de Balmes o de Muntaner en direcció al Tibidabo. I a les més amples voravies
de l’Avenida de Mayo, agradablement protegides del sol per l’ombra refrescant dels
arbres, els records eren del Passeig de Gràcia o de la Rambla de Catalunya... Una
de les pel·lícules més boniques i intrigants de Kieslowski és La doble vida de Verònica, que va de dues noies idèntiques que viuen l’una a Polònia i l’altra a França sense conèixer-se. Passejant per Buenos Aires en aquest viatge, jo també sentia una
mena de nostàlgia virtual per una vida que no he viscut i que per tant no puc pas
enyorar; una nostàlgia d’una existència paral·lela en aquesta ciutat, a l’altra banda
del món, com si hi hagués hagut algú que hagués pogut ser una versió austral però
altrament idèntica de mi mateix, i amb qui, com passa a la pel·lícula, potser em
vaig creuar pel carrer sense adonar-me’n.
[...]
Londres, febrer
Dilluns, 2 de febrer del 2009.– Una impressionant nevada (la més important en els
darrers vint anys, diuen els mitjans de comunicació) ha paralitzat Londres. Carrers
tallats o amb circulació molt lenta, vols cancel·lats, autobusos que no funcionen,
comerços per obrir, escoles i universitats tancades.
Quan ja feia estona que durava el temporal, ahir a la nit a les onze tocades,
em vaig abrigar ben abrigat, em vaig posar les botes, vaig agafar la càmera de fer
fotografies i vaig fer cap al carrer. No ho puc pas evitar: la neu em fa la mateixa
il·lusió ara que quan tenia deu anys, i em fa agafar unes ganes irreprimibles de
deixar el que estigui fent i sortir a gaudir de l’espectacle.
I que n’era de misteriós Londres tot nevat. Al meu carrer, que els diumenges al vespre ja sol presentar una gran quietud, no hi havia ni una ànima. Els pocs
cotxes que s’atrevien a circular ho feien molt a poc a poc, en fila índia, per l’únic
carril transitable. La resta era una extensió de blanc en la qual no es podien distingir ni marges ni voravies –talment un avançat projecte urbanístic que hagués
transformat la zona en una gran illa de vianants. La llum dels fanals, reflectida en
la neu, contribuïa a donar al conjunt una qualitat irreal, de cosa somniada. Els edificis semblaven més nous; qualsevol rastre de brutícia o de brossa prop dels contenidors havia quedat amagat. Per un moment vaig tenir la sensació que allò hauria pogut ser una visió del meu carrer a molts anys vista –com si de sobte hagués
saltat a un món paral·lel i el que estigués veient fos aquest lloc quan ja no seria
igual com és ara ni prou diferent com perquè se m’hagués fet del tot irrecognoscible.
Aquest matí en acabat d’esmorzar he sortit a fer una altra passejada. Tota la
nit havia continuat nevant, i els efectes n’eren impressionants. Al damunt de l’estreta barana que hi ha tot al voltant del meu edifici, s’hi havia dipositat capriciosament més d’un pam de neu. Els cotxes aparcats havien quedat coberts per un
coixí blanc que s’hi adaptava com una segona pell, flonja i sensual. Les branques
dels arbres duien un rivet fins a la punta, i si algú havia lligat una bicicleta en algun senyal de la circulació, amb prou feines se la veia. Quan et creuaves amb algú
pel carrer, sovint es produïa el contacte visual i s’intercanviaven somriures d’exci-
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tació i de complicitat, com si l’esdeveniment de la neu hagués fet sorgir un sentiment de comunitat que, en circumstàncies ordinàries, els londinencs estem massa
enfeinats per poder cultivar.
A la vora del riu, al parc que hi ha tocant a Tower Bridge, uns feien fotografies, altres contemplaven la ciutat transformada de cop i volta en postal. Algunes famílies, amb les criatures sense escola, havien sortit per aprofitar la inesperada festa hivernal. Els gossos, les guerres amb boles de neu i els voluminosos ninots
amb una pastanaga per nas i la bufanda s’hi podien veure amb abundor. És sorprenent el poc que hem canviat els humans, en allò essencial –només que s’hagués
modificat la indumentària dels personatges, pensava, l’espectacle que tenia davant
hauria pogut passar per una escena pictòrica hivernal del segle XVI. I ara una cosa
un xic més excepcional. La neu caiguda a Londres entre ahir i avui ha estat suficient perquè, al mig del parc de Tower Bridge, algú aquest matí hi hagi pogut
construir, a base d’apilar blocs de neu en forma circular com els maons d’una paret, un perfecte iglú.
[...]
Cracòvia, abril
Dimarts, 21 d’abril del 2009.– El cap de setmana passat vaig ser a Cracòvia –la darrera de les grans ciutats de l’Europa central amb una substancial presència jueva
abans de la II Guerra Mundial (al costat de Berlín, de Viena, de Budapest, Praga i
Belgrad) que em quedava per visitar. A diferència d’aquestes altres ciutats, l’antiga
capital polonesa es va lliurar dels bombardeigs tant per part dels Nazis com dels
Aliats, i el resultat és que conserva el nucli medieval central (l’anomenat Stare
Miasto) en un estat arquitectònicament impecable. La plaça major és una de les
places antigues més impressionants i amb més caràcter (al costat de la de Sant
Marc de Venècia) que hagi vist mai. És una impressionant esplanada de quaranta
mil metres quadrats on hi ha, entre moltes altres fites d’interès artístic i històric, la
segona església més important de Cracòvia després de la catedral, l’antic mercat, i
la torre de l’ajuntament. La plaça és el centre neuràlgic de la ciutat i, per poca
imaginació que un hi esmerci, fa una impressió de desordre suau i contingut molt
similar al que produeixen les places que es veuen en els quadres alemanys del segle XV o XVI: en un costat, encerclat per espectadors, un funambulista fa girar
bitlles enceses a l’aire, a l’altre dos passegen a dalt de cavall, més enllà uns que s’acaben de casar es fan fotografies davant de l’església, aquí uns artistes miren de
vendre quadres, més enllà uns nens peixen els coloms i un grup de joves prenen
cervesa en una terrassa... Bàsicament, hi ha una gran quantitat de vida.
Visito Kazimierz (el barri on hi havia hagut més presència jueva) i, a l’altra
riba del riu, el de Podgorze, on s’hi va construir l’infame gueto on els Nazis aplegaven els jueus abans d’enviar-los a exterminar a Auschwitz. Aquí s’hi pot veure,
com a anècdota, l’antiga fàbrica d’Oskar Schindler, a més de molts dels escenaris
que Spielberg va fer servir durant el rodatge de La llista de Schindler. La monstruositat que representa Auschwitz, que es troba només a seixanta quilòmetres de la
ciutat, pesa i fa ombra encara damunt de Cracòvia. El discurs oficial és inequívoc:
tots els fullets informatius i les guies parlen del genocidi jueu i de l’ocupació nazi
com un dels períodes més foscos en la història de Polònia. Tot i així, un no pot evitar preguntar-se: què feien els habitants d’aquesta ciutat tan bonica, d’aquest
exemple típic –com de capsa de xocolatines– de tradició i civilitat europea, mentre
els alemanys eliminaven centenars de milers de jueus a les cambres de gas, com
aquell que diu, davant mateix dels seus nassos? Com pot ser que, per envaïts que
es trobessin, els cracovians no s’adonessin del que passava i no es rebel·lessin...?
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M’ho plantejo, m’ho rumio, hi penso i m’ho torno a pensar, però finalment
desestimo tots els reclams turístics que conviden a anar a fer una visita en autobús
a Auschwitz-Bikernau. Em va semblar que, en algun sentit ètic i epistemològicament fonamental, físicament allà ni hi havia res per aprendre ni s’hi ha d’anar a
fer res.
[...]
Londres, desembre
Diumenge, 27 de desembre del 2009.– Passo un altre Nadal sol, llegint, menjant bé, i
fent llargues passejades per Londres, que aquests dies queda pràcticament buida i
es torna una ciutat íntima i màgica com el bosc de Hänsel i Gretel.
La vigília de Nadal el passeig va ser amb la bicicleta i, com ja s’ha convertit
en una petita tradició per a mi, va cobrir els llocs més famosos –efectivament, des
de fa uns anys no hi ha res que em complagui més la Nit de Nadal que agafar la
bicicleta i aprofitant que gairebé no hi ha trànsit, anar a retre el meu tribut anual
a les fites del Londres més sumptuós i ‘intemporal’, des de la catedral de Sant Pau
a l’abadia de Westminster, del Big Ben al palau de Buckinham, d’Oxford Street a
Downing Street (on sempre dono un cop d’ull a l’arbre de Nadal que anualment hi
ha instal·lat davant la casa del primer ministre...), de les imponents places de Grosvenor i Berkeley a Bond Street i a Mayfair... Direu que sóc ben superficial de
deixar-me impressionar per aquest Londres i potser és cert. No ho puc evitar: en
una diada com aquesta és d’aquest Londres, tan fastuosament guarnit, del que més
m’agrada sentir que formo part.
El dia de Nadal també vaig sortir amb la bicicleta amb la idea, aquesta vegada, d’anar cap a Shoreditch i Hackney –tots dos barris compten amb una important població de l’Orient Mitjà i em venia de gust de veure si el Nadal, allà, es mostrava amb alguna peculiaritat. Quan tot just arribava a Liverpool Street, però, vaig
tenir un imprevist (una punxada a la roda) que em va obligar a canviar de pla. No
volia tornar-me’n cap a casa, però atès que ara em caldria anar a peu amb la bicicleta al costat, em va semblar prudent no anar tan lluny i tirar cap a un altre barri
el Nadal del qual, degut a la seva població majoritàriament musulmana, prometia
sortir del corrent: l’East End. Vaig fer cap a Brick Lane des de Fourrier Street (on,
si no vaig errat, diria que vaig veure la casa dels artistes Gilbert & George, amb un
cuiner uniformat i amb barret fent el dinar a la cuina), d’allà vaig anar fins a
Bethnal Green, d’allà fins a Mile End Road i després en direcció oest una altra vegada fins a Tower Bridge... La nota memorable d’aquesta llarga passejada va ser
que, quan era a Mile End, vaig tenir unes ganes irreprimibles d’anar a veure el
lloc, a Stepney Green, on vivíem amb el Josh quan vaig arribar a aquesta ciutat, fa
exactament vint anys: el número 9 de Dunstan House. La casa del segle XIX de
maó vermell i finestres georgianes, una veritable raresa conservada en mig d’un
dels llocs de Londres que va patir més en els bombardeigs de la II Guerra Mundial,
es mantenia intacta davant dels mateixos jardinets que constituïen l’única vista des
de les finestres del nostre pis tants anys enrere.
La qüestió és que si, autobiogràficament parlant, aquest passeig m’havia
traslladat momentàniament a un període de la meva vida tan reculat que em costava fins i tot reconeixe’l com a propi, del punt de vista estrictament geogràfic (urbà) de seguida vaig poder comprovar que em trobava ben a prop del lloc on visc
ara –efectivament, al cap de poc més de mitja hora de passeig tornava a entrar a la
meva casa actual. Això em va semblar extraordinari i vaig tenir una rara impressió
de vides paral·leles –com si el temps no hagués transcorregut de manera lineal,
sinó que el David que vivia a Stepney Green i el d’ara coexistíssim un a cada banda
del Tàmesi, simultàniament encara que en plans virtuals diferents.
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Tísner, un home del Renaixement
Jaume Fuster
En una entrevista que vaig fer a
l’Avel·lí Artís-Gener l’any 1989,
arran de la publicació del primer
volum de les seves memòries, Tísner contestava a la pregunta ¿Què
et sents més, pintor, escriptor, ninotaire, periodista? amb una frase
contundent, Pintor quan pinto, escriptor quan escric, ninotaire quan
feia acudits, periodista quan feia articles...
La frase, aparentment senzilla,
em permetia concloure el diàleg
amb una afirmació que ara reprenc: L’Avel·lí Artís-Gener és un
home del Renaixement...
I és que, en una cultura altament
especialitzada, on ningú no es
mou del seu territori, prèviament
determinat i assumit per crítics i
consumidors, l’obra del Tísner
abasta un ventall tan ampli d’interessos que fa difícil classificar-la,
si no l’assumim com un tot. I no
em refereixo només a l’obra literària (novel·les, contes, literatura
infantil, memòries, traduccions),
periodística (reportatges, articles
d’opinió, retrats i anecdotaris humorístics), lingüística (mots encreuats, jocs d’scrabble, i altres) o
oral (xerrades, col·loquis, tertúlies
radiofòniques), sinó també a l’obra gràfica (ninots, escenografies
per al teatre, per al cinema o per
a la televisió, quadres i «objectes
artístics»).
Tísner ho fa tot amb la mateixa
passió creadora, amb la mateixa
intensitat, amb el mateix rigor i,
no ho hem d’oblidar, amb la mateixa capacitat de divertir-se tot
fent-ho. I és per això que, a més de
creador, Tísner s’ha convertit per

a molts en un maître à vivre, un
mestre de vida, com feia temps
que no es donava en el nostre
àmbit cultural, i d’aquí prové, sense cap mena de dubte, la seva
immensa popularitat i el seu carisma, que l’han convertit en un
personatge entranyable i que han
garantit l’esclat dels primers volums de la seva autobiografia.
Amb ell no valen classificacions
de l’estil «obra alimentícia, menor
o de circumstàncies» que sovint
s’empra en l’estudi d’una obra
completa per desbrossar el camí i
facilitar la botànica d’aquesta mena de compartimentació tan estimada pels teòrics.
Seguint la tradició classificatòria
i sense entrar, encara, en judicis
de qualitat, algú podria afirmar
que la novel·lística d’Avel·lí ArtísGener és minsa —sis novel·les «per
a adults» entre una trentena de
llibres o milers de pàgines impreses— i concentrada en el temps (a
part d’una llunyana 556, Brigada
Mixta del 1943, però no publicada
de forma regular fins al 1969, les
novelles del Tísner estan escrites
entre 1965 (Les dues funcions del
circ) i 1982 (Els gossos d’Acteó)).
Però ell mateix s’encarrega de
desmentir aquesta impressió de
brevetat, tot confirmant la teoria
de la globalitat. Al llibre de converses Diàlegs a Barcelona: Avel·lí
Artís-Gener/Maria Antònia Oliver
(1984), transcrit per Xavier Febrés,
l’Oliver li pregunta si la seva vocació literària va ser tardana. Tísner
afirma: No, de cap manera. Jo feia
de periodista des dels divuit anys, o
sigui que escrivia i publicava. Enca-

ra avui em fa riure quan sento qualificar algú de periodista i escriptor (...).
Periodisme és, per definició, escriure.
Per consuetudinària que sigui, la
feina de periodista és la de creador
literari. He escrit i he dibuixat tota la
meva vida. [...]
La publicació de les Obres Completes de l’Avel·lí Artís-Gener no
hauria de ser ni un acte d’arqueologia literària, destinada als erudits, ni un magne homenatge editorial a una personalitat pública i
estimada. Sovint he pensat, en el
cas del Tísner, que el carisma de
la persona ha fet ombra al valor
de l’obra. Aquesta edició, doncs,
hauria de servir per tornar a situar l’obra i atorgar-li el lloc que li
correspon.
L’aplec, ordenació i publicació
d’una obra tan àmplia, tan diversa
i tan rica hauria de servir, per una
banda, per tornar a posar en circulació textos de difícil accés o
potser oblidats per un país de
memòria curta que practica l’esport del viure al dia. I, per l’altra,
per interrelacionar una obra que
podria semblar circumstancial i
caòtica i que, com es veurà quan
culmini aquesta edició, és coherent i d’una importància cabdal
en el panorama cultural català.

*Aquest text és un fragment del pròleg que obria el volum I de les Obres Completes d’Avel·lí Artís-Gener.
Naturalment, avui és impossible trobar a les llibreries cap volum de les OC, tampoc ni un dels toms de la seva
sensacional autobiografia. Edicions 62 només s’ha atrevit a reeditar la magnífica novel·la Paraules d’Opoton el
Vell. Malgrat això, alguns hipòcrites s’apoderen del seu nom i clamen per celebrar-ne el centenari. Amb
aquestes malignes paradoxes que ens imposen amb tanta pompa i naturalitat, la nostra cultura segueix
esllanguida i moribunda. Per fortuna la família de Tísner ha decidit posar remei a tanta vergonya nacional i
prompte penjarà a la xarxa tota l’obra de l’Avel·lí Artís-Gener, el nostre meravellós pirata.
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Els rànquings d’El Procés
Atesa la llarga trajectòria de la nostra revista, ha arribat el moment de sumar-nos a
l’esport nacional: publicar els nostres propis rànquings sobre els productes culturals
del país. La nostra pretensió és que el lector atent i capaç pugui utilitzar-los de
referència, a manera de cànon.
Comencem pel primer pas, que és convocar els rànquings a fi que tothom qui se senti
capacitat pugui dir-hi la seva i enviar les seves propostes per a les categories següents:
Les cinc millors novel·les en llengua catalana exhaurides
Les cinc millors obres traduïdes al català introbables o descatalogades
Les cinc millors paraules inicials d’una novel·la publicada el 2013 (aquest
rànquing va adreçat a les obres futures: és per esperonar els autors que
volen publicar l’any vinent)
Els cinc premis literaris més corruptes de l’última dècada
Les cinc novel·les més descaradament escrites per un negre* durant
l’última dècada
Les cinc novel·les que hauria estat millor que hagués escrit un negre* de
qualsevol època
Els cinc escriptors més oblidats de les lletres catalanes
Els cinc intel·lectuals espanyols més actius i compromesos per alguna
causa justa
Les cinc millors regidories de Cultura en servei
Les cinc La millor revista cultural digital amb un número 1 de 44 pàgines
apareguda el 2012
Només ens interessa l’opinió dels qui no respongueu. Les opinions que ens arribin,
com que no tindran cap mena d’interès, les enviarem directament a la paperera o a
l’escarni públic. Ara, com que sempre hi ha un incaut a prop, aquí us repetim la
nostra adreça: revistaelproces@gmail.com.
*Negre: “Persona que fa treballs literaris per a un altre que és qui se’n presentarà com a autor
davant el públic”. Per fer-ho més aclaridor, agrairíem que el diccionari inclogués exemples, tal
com fa en altres entrades.

